
Protokół nr 0022.114.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 27 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, następnie przystąpił do omawianych tematów przewidzianych 

porządkiem obrad (załącznik nr 2 do protokołu).

Przebieg posiedzenia

Ad.l
Porządek obrad został przyjęty przez Zarząd.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.113.2021 z dnia 19 stycznia 2021r., nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty.

Ad 3.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła wyliczenie 

średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej 

w Kole w 2021r.: Dom przy ul. Poniatowskiego 21 kwota 4.081,00 zł, Dom przy ul. Blizna 55 



kwota 4.035,00 zł. Zarząd po analizie zatwierdził zaproponowaną stawkę w zakresie DPS 

przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole. Natomiast w przypadku DPS przy ul. Blizna 55 w Kole 

ustalono kwotę 3.997,00 opartą o prognozowany wskaźnik inflacji na 2021r. wynoszący 

2,6%.

Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021r. Pismo 

OPF.3021.6.2.2021 - w związku z niewykorzystaniem w 2020r. w Zespole Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu środków w ramach realizowanych projektów 

prośba o zwiększenie planu dochodów i wydatków na rok bieżący w następującym podziale:

1. na realizację projektu pn.: „Poprawa jakości kształcenia w ZSRCKU w Kościelcu 

Dochody zwiększa się w dz. 801, rozdział 80195 o kwotę 224 233,07 zł. Natomiast 

wydatki w łącznej kwocie 212 274,14 zł zwiększa się na następujące działy:

dział 801, rozdział 80115 o kwotę 13 965,94 zł

dział 801, rozdział 80195 o kwotę 190 808,20 zł

dział 854, rozdział 85416 o kwotę 7 500,00 zł.

2. na realizację projektu pn.: „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu 

Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w 

Kościełcu”. Dochody zwiększa się w dz. 801, rozdział 80195 o kwotę 12 566,26 zł. 

Natomiast wydatki zwiększa się w kwocie 242 566,26 z podziałem na :

dział 801, rozdział 80115 o kwotę 9 839,00 zł

dział 801, rozdział 80195 o kwotę 175 735,26 zł

dział 854, rozdział 85416 o kwotę 56 992,00 zł

Zwiększenie planu wydatków o niewykorzystane środki z roku 2020 pozwoli zrealizować 

projekty zgodnie z założeniami. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. 

Grzegorz Kujawa, p. Anna Orchowska oraz p. Irena Marańda.

W kwestii zimowego utrzymania dróg powiatowych p. Grzegorz Kujawa wyjaśnił, że koszty 

poniesione przez PZD przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie 

zimowym za m-c listopad - grudzień 2020r. wyniosły 83 115,20 zł brutto z czego:

- zakup materiałów (piasek i sól) - 48 347,05 zł brutto;

- usługi zimowego utrzymania dróg i ulic - 25 845,82 zł brutto;

- wynagrodzenie za dyżury ZUD wraz z pochodnymi - 8 922,33 zł brutto.



Do zwalczania śliskości zimowej zużyto 274,5 tony mieszaniny piasku i soli. Dyrektor PZD 

w Kole Grzegorz Kujawa zwrócił uwagę, że przy obecnych warunkach pogodowych środki 

zabezpieczone na zakup materiałów do zimowego utrzymania są niewystarczające. W 

związku z powyższym Zarząd wyraził zgodę zwiększenie w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego limitu wydatków w 2021 roku do kwoty 280 000,00 zł na 

zadanie „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”. 

Zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Powiatu.

Ponadto Zarząd rozpatrzył sprawy dotyczące:

1. wyrażenia zgody w zakresie dokonania uzgodnień na zawarcie umowy użyczenia pasu 

drogowego drogi powiatowej nr 3457P w Kole przy ul. Kolejowej na rzecz KOŁO 

PROPERTY DEVELOPMENT Sp. z o.o. Inwestor deklaruje w zamian wykonanie na 

własny koszt stosownej dokumentacji projektowej oraz wybudowania chodnika o 

szerokości l,5m o nawierzchni betonowej, oddzielonego od krawędzi jezdni pasem 

zieleni z zachowaniem istniejącego drzewostanu. Zarząd wyraził zgodę.

2. w związku z planowaną realizacją przebudowy drogi nr 3414P Przedecz- Dziwie 

wymagana jest wycinka 65 sztuk drzew kolidujących z przebudową drogi. Termin 

usunięcia drzew zgodnie z decyzją Burmistrza Miasta Przedecz zostało wyznaczone do 

28.02.2021r. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole zaproponował zlecenie usunięcia drzew z 

pasa drogowego drogi nr 3414P wraz z ich wywozem i utylizacją oraz wykonaniem 

nasadzeń zastępczych w ilości 166 sztuk. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na powyższe.

Zarząd zapoznał się z projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 11/9/2003 z dnia 

05.02.2003r. dotyczącej Regulaminu zbycia drzew z pasa drogowego dróg powiatowych.

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 0025.114.173.2021

Zarząd zapoznał się z pismami:
1. PZD/5421/PD/E/P/13/2021 - uzgodnienie dla BBF Sp. z o.o. koncepcji wiaduktu 

drogowego w km 236+ 365 linii kolejowej nr 131 w ciągu drogi powiatowej nr 3403P 



w m. Adamin, gmina Olszówka z uwagami dot. szerokości chodnika na dojazdach do 

obiektu oraz przyjęcia Klasy I w zakresie obciążenia pojazdami samochodowymi 

informacja

2. PZD/221/DT/27/2021 - prośba skierowana do PGW Wody Polskie Regionalny

Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kole o przyspieszenie 

procedur administracyjnych o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pn. 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w m. Głębokie”. Inwestycja jest planowana 

do ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych

3. PZD/544/PD/ZP/P/10/2021 - zawiadomienie Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.o. w Dąbiu o zwołaniu w dniu 03.02.202Ir. 

komisji w celu przeglądu stanu technicznego drogi powiatowej nr 3402P w Dąbiu 

przy ul. Kościuszki

4. PZD/544/PD/ZP/P/13/20201 - zawiadomienie Komendy Powiatowej Policji w Kole o 

porzuceniu gruzu i innych zanieczyszczeń przez jednego z mieszkańców gm. 

Kościelec w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3218P w m. Police Średnie

5. PZD/221/DT/5/2021 - odpowiedź na pismo Urzędu Miejskiego w Kole w sprawie 

doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych ul. Stary Rynek i 

Nowo warszawska w Kole. W celu poprawy bezpieczeństwa na przedmiotowych 

przejściach PZD w Kole w ramach środków na bieżące utrzymanie dróg wykonał 

oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne w kolorze biało- 

czerwonym.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyła p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole, p. Urbaniak — Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia.

Pani Dyrektor poinformowała o:

- bieżącej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Obecnie w szpitalu realizowany jest 

Narodowy Program szczepień przeciwko Covid- 19. Szczepione są osoby z grupy 0 tj. 

najbardziej narażone na zakażenie. Są to pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy 

domów pomocy społecznej. Od początku stycznia zostało zaszczepionych już 667 osób z 



grupy O, w ostatnich dniach zaszczepiono pensjonariuszy oraz pracowników DPS-ów. 

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.

- bieżącej sytuacji związanej z realizacją zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w 

SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. W wyniku wystąpienia konieczności wykonania 

dodatkowych robót, ostateczny koszt inwestycji może się zwiększyć o ok. 12%. Obecnie 

inspektorzy nadzoru nad inwestycją dokonują analizy wykonanych robót oraz weryfikują 

wycenę koniecznych do wykonania robót dodatkowych. Termin odbioru inwestycji został 

przesunięty na 26 luty 2021 r.

- w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia w/w inwestycji wystosowane zostało 

do Zarządu Powiatu pismo z prośbą o zabezpieczenie środków na planowane zadanie: 

„Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole” w kwocie 465 170,00 zł. Zarząd 

powróci do tematu.

Ad 7.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole Katarzyna Poronin poinformowała, że 

samochód marki Skoda Fabia, który do tej pory przeznaczony był do nauki jazdy dla uczniów 

ZST w Kole został uszkodzony w wyniku kolizji z samochodem ciężarowym. Z tego tytułu 

Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci kwotę 17 500 zł. Nauka jazdy jest przedmiotem 

obowiązkowym dla uczniów technikum. W związku z powyższym w planach jest zakup 

nowego auta przeznaczonego do nauki jazdy. Zarząd nie podjął wiążącej decyzji w tym 

zakresie, powróci do tematu.

Ad 8.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak nawiązał do pisma 

mecenasa > reprezentującego współwłaściciela

Firmy Mechanika Pojazdowa Pomoc Drogowa i w sprawie

zapłaty przez Powiat Kolski faktur z tytułu holowani? ’ : dzielenia miejsca parkingowego na 

strzeżonym parkingu w/w podmiotu dla dwóch wyzłomowanych pojazdów. Zarząd Powiatu 

po analizie sprawy wyraził zgodę na uregulowanie faktur. Naczelnik dodał, że w najbliższych 

dniach trzy auta zostaną przetransportowane z parkingu na parking Wykonawcy

wyłonionego w 202lr. na dokonywanie usług polegających pą usuwaniu, przemieszczaniu, 

umieszczaniu na parkingu strzeżonym zlokalizowanym na terenie Powiatu Kolskiego oraz 

parkowaniu pojazdów na tym parkingu.

Naczelnik Sławomir Wojtysiak powrócił do tematu obowiązywania uchwały Nr 

XXXII/23 8/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie opłat za 



usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. 

Wojewoda Wielkopolski w dniu 04 stycznia 202lr. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, w 

którym orzeka nieważność § 4 w/w uchwały dot. daty wejścia w życie uchwały. Naczelnik 

przedłożył stanowisko prawne opracowane przez radcę prawnego Starostwa Powiatowego w 

Kole w tym zakresie. Zgodnie z przedstawionym stanowiskiem uchwała została 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dniem 9 grudnia 

2020r. pod pozycją 9484, więc pod względem prawnym nadal obowiązuje. Zarząd przyjął do 

wiadomości.

Następnie naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak omówił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na złomowanie pojazdów 

orzeczonych jako przepadek na rzecz Powiatu Kolskiego.

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 0025.114.174.2021 

Ad 9.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekty uchwał 

Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno - 

Administracyjnych w Kole”

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 0025.114.174a.2O21

• w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole” 

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 0025.114.174b.2O21

• w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego”

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 0025.114.174c.2021

• w sprawie upoważnienia dyrektora szkoły do czynności związanych z realizacją 

projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Kłodawie”

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 0025.114.174d.2O21

Ad 10.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

Podpisy Członków Zarządu:



4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak


