
Protokół nr 0022.115.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 3 lutego 2021 roku

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

Kropidło wski.

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 quorum.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 stycznia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, nabycie działek na ul. Nagómej 

w Kole, propozycje zmian w budżecie.

5. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

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 

0022.114.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty.

Ad.3
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono tematy dotyczące:

1. propozycji wyboru zadań drogowych, które będą ubiegały się o dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samorządowych: ul. Toruńska w Kłodawie, droga powiatowa 

w m. Głębokie, droga powiatowa Brdów - Psary. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

w przypadku ul. Toruńskiej w Kłodawie pojawią się wykupy nieruchomości;

2. przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na remonty drogi powiatowej 

nr 3406P w Zalesiu oraz Katarzynie. Zarząd wyraził zgodę, zabezpieczono kwotę 

100.000,00 zł;

3. pisma PZD/221/DT/20/2021 - odpowiedź na interpelację radnej Wapińskiej w sprawie 

wykonania remontu ul. Żeromskiego w Kole. Zarząd zapoznał się;

4. ustalenia terminu częściowego odbioru inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”;

5. zakończenia prac geodezyjnych związanych z przebudową drogi powiatowej 

Bierzwienna - Kolonia Rysiny - Dziubin;

6. pojawiających się wniosków właścicieli nieruchomości położonych na przebiegu 

północnej obwodnicy Koła dot. planowanych zjazdów do ich nieruchomości;

7. zawieszenia wszelkich postępowań dotyczących podziału i scalenia nieruchomości, 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz wydawania decyzji celu publicznego 

w zakresie nieruchomości objętych docelowym przebiegiem północnej obwodnicy 
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Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P. Zarząd wystąpi z takim wnioskiem do 

Gminy Koło oraz Gminy Osiek Mały;

8. zajęcia pasa drogowego w Przedczu przy ul. Kuleszy przez właścicieli nieruchomości 

położonych przy w/w ulicy. Dyrektor Kujawa poinformował, że osoby te zobowiązane 

są do uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pan Banasiak pytał o możliwość przygotowania dokumentacji na przebudowę/remont odcinka 

drogi powiatowej nr 3403P w Grzegorzewie.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak zwrócił się z prośbą 

o dokonanie zmian w budżecie Powiatu na 2021 r. - zabezpieczenie kwoty 25.000,00 zł. 

Zmiana ta dotyczy sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu dla nieruchomości 

położonych w 24 obrębach ewidencyjnych gminy Dąbie. Zarząd wyraził zgodę na 

zabezpieczenie środków.

Następnie p. Ziemniak poinformował o:

E propozycji rozwiązania umowy na dostawę energii elektrycznej do budynku przy 

ul. Mickiewicza 14 w Kole, który przeznaczony jest na sprzedaż w drodze przetargu. 

Zarząd wyraził zgodę na rozwiązanie umowy.

E konieczności dokonania wykupu dwóch nieruchomości o łącznej powierzchni 37 m2 

zajętych pod drogę powiatową na ul. Nagómej w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd:

E wyraził zgodę na ogłoszenie kolejnego przetargu na zbycie nieruchomości położonej 

w Kole przy ul. Mickiewicza 14. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 990.000,00 zł.

E podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole. Przekazuje się nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości 

gruntowe sklasyfikowane pod drogę powiatową położoną w Barłogach.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła następujące projekty 

uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
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□ w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 

w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Wicestarosta opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.115.175.2021

IZ w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 

w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Wicestarosta opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.115.176.2021

IZ w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w roku 2021 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Wicestarosta opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0
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- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.115.177.2021

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

1. Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.011.7.2021 - dot. wyrażenia zgody na 

zbycie uszkodzonego samochodu osobowego służącego do prowadzenia nauki jazdy 

z uwagi na przygotowaną przez ubezpieczyciela wycenę uszkodzeń - szkoda 

całkowita. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.5.2021 - 

prośba o zwiększenie środków finansowych i wyrażenie zgody na wypłatę 

zobowiązań z tytułu:

C wypłaty zaległego dodatku za trudne warunki pracy nauczycielom SOSW i Poradni za 

okres kwiecień - maj 2020 r. w kwocie 98.911,08 zł. Zarząd powróci do tematu;

IZ wypłaty zwiększonego dodatku za trudne warunki pracy wraz z odsetkami dla 

w kwocie 5.579,26 zł. Zarząd nie wyraził zgody.

3. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu - wniosek o udzielenie dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków na działania w parku zespołu pałacowo - parkowego w Kościelcu. 

Usunięcie drzew, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia zwiedzających. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

2. Sylwester Chęciński
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