
Protokół nr 0022.111.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 5 stycznia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9.00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 

wymagane ąuorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 23 grudnia 2020 r.

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu - Skarbnik.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad.l

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.110.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3
Skarbnik omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

□ w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek budżetowych powiatu 

kolskiego na 2021 rok

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.111.162.2021

E w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2021 

rok

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.111.163.2021

□ w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 

kolskiego

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu: 

- wniosek poparło - głosów 5
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- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.111.164.2021

E w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kolskiego 

uprawnień

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.111.165.2021

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa 

oraz p. Orchowska.

Poruszono tematy dotyczące:

E nałożenia na Wykonawcę robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” kary umownej za zwłokę 

w terminie zakończenia robót. Zarząd zapoznał się.

E pisma Biura SMP Projektanci - uzgodnienie rozwiązań projektowych lub 

zorganizowanie spotkania w celu omówienia uwag do projektu budowy północnej 

obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P. Ustalono spotkanie na dzień 

14 stycznia br.

E pisma Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.1.2020 - dot. przebudowy 

ul. Broniewskiego w Kole. Zostanie ustalone spotkanie w tej sprawie.

E decyzji zezwalającej na wycinkę drzew w związku z realizacją zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka”. Zgodnie 

z decyzją wycinka powinna zakończyć się do 28 lutego br.

E ewentualnej przebudowy odcinka chodnika przy ul. Sienkiewicza w Kole

Starosta poinformował o pismach:
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1. Ministra Cyfryzacji, DT-WUKE.420.725.2020.3 - decyzja o zwolnieniu z obowiązku 

budowy kanału technologicznego w ramach realizacji „Przebudowy drogi powiatowej 

nr 2150P Domaników - Kotków”. Zarząd zapoznał się.

2. Gminy Chodów, KDBP.7226.36.2020 - prośba o zabezpieczenie w budżecie Powiatu 

na 2021 r. środków finansowych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P 

Domaników - Kotków”. W związku z powstałymi w 2020 r. oszczędnościami 

związanymi z realizacją zadań drogowych na terenie gminy Chodów Zarząd wyraził 

zgodę na zabezpieczenie środków na realizację w/w zadania.

3. Radnej Rady Miejskiej Koła p. Pękacz - prośba o wykonanie w 2021 r. dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej ul. Konopnickiej w Kole. Dyrektor Kujawa 

poinformował, że dokumentacja na przebudowę tej drogi była wykonana w 2006 r. 

jednak jest już nieaktualna. Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi p. Pękacz 

oraz p. Królowi.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole nawiązała do pisma Prezesa 

Zarządu WUB Development Sp. z o.o. w zakresie wydzielenia środków w budżecie Powiatu 

Kolskiego na 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie do zatrudnienia osoby 

niepełnosprawnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Pani Dyrektor poinformowała, że 

w/w spółka zwróciła się do PCPR w Kole w październiku 2020 r. o zabezpieczenie środków 

finansowych na zwrot kosztów zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, PCPR poinformował 

o braku wydzielonych w 2020 r. przez Radę Powiatu Kolskiego środków na ten cel. Pani 

Rusin poinformowała, że wniosek WUB Development Sp. z o.o. będzie podlegał rozpatrzeniu 

jeśli zostanie złożony w 2021 r.

Na zakończenie p. Rusin poinformowała o bieżącej sytuacji w Domach Pomocy Społecznej 

przy ul. Blizna i Poniatowskiego w Kole. Sytuacja związana z zachorowaniami na COVID-19 

unormowała się w obu Domach. Obie jednostki dysponują wolnymi miejscami dla 

mieszkańców - DPS przy ul. Blizna - 11 wolnych miejsc, DPS przy ul. Poniatowskiego - 6 

wolnych miejsc. Zarząd zapoznał się.

Ad 6.

Starosta poinformował o pismach:
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1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.144.2020.AK - faktury dot. rozliczenia dotacji na zadanie 

„Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.141.2020.AK - faktury dot. rozliczenia dotacji na zadanie „Zakup 

sprzętu - wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole”.

3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.SD.004.13.2020.JN - informacja o zmianie terminu zakończenia prac 

związanych z realizacją zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole 

wraz z wyposażeniem”. Zarząd powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

4. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.SD.004.14.2020.IW - program naprawczy SPZOZ w Kole na lata 2020 - 

2022. Zarząd powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

5. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.13.2020 - informacja o wpływach z tytułu opłat 

wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych w miesiącu 

grudniu 2020 r. Zarząd zapoznał się.

6. Wojewody Wielkopolskiego, KN-1.4131.1.852.2020.6 - rozstrzygnięcie nadzorcze - 

orzeczenie nieważności jednego z paragrafów uchwały Rady Powiatu Kolskiego 

w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na 

terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd oczekuje na wyjaśnienia Wydziału Komunikacji 

i Ruchu Drogowego w tej sprawie.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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