
Protokół nr 0022.121.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 9 marca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10.00. 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 3 marca 2021 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. 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 

0022.120.2021 z dnia 3 marca 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

Skarbnik poinformował o:

• uchwale Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg 

powiatowych na terenie Gminy Koło w 2021 roku (przebudowa drogi powiatowej nr 

3409P w m. Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w m. Ruchenna, 

przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w m. Lubiny - Ochle). Zarząd 

zapoznał się;

• wykonaniu planu wydatków majątkowych za 2020 r. - 22.062.776,00 zł. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 4.

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

i p. Orchowska.

Poruszono tematy dotyczące:

• wpływu wniosków mieszkańców gminy Osiek Mały dotyczących planowanej budowy 

północnej obwodnicy Koła. Zostaną one przedstawione projektantom w celu 

ustosunkowania się;

• podziału nadwyżki środków pozostałych z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” pomiędzy Powiat i Gminę Dąbie. 

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie podziału;

• złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu dotyczącego bezpieczeństwa 

pieszych. Proponuje się rozważenie następujących zadań: modernizacja sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3 Maja w Kole, 
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dokończenie przebudowy chodnika na ul. Sienkiewicza w Kole, budowa sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole.

• Pisma Radnego Miasta i Gminy Kłodawa p. Frątczaka w sprawie naprawy poboczy na 

drodze powiatowej w m. Rycerze w oraz przebudowy rowu melioracyjnego przy w/w 

drodze. Zarząd skierował sprawę do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

• Pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej Koła skierowanego do Burmistrza Koła 

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały dotyczącej udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadania „Przebudowa ulicy 

PCK w Kole”. Zarząd zapoznał się.

• Pisma Radnej Gminy Grzegorzew p. Kacperskiej dot. odpowiedniego oznakowania 

skrzyżowania Ponętów Dolny - Umień - Tarnówka - Olszówka. Zarząd skierował 

sprawę do Komisji ds. zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych.

• Pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/PD/ZP/P/49/2021 - pozytywne 

zaopiniowanie (z zastrzeżeniami) inwestycji dotyczącej lokalizacji linii kablowych 

średniego napięcia. Zarząd zapoznał się.

Ad 5.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.
Ad 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

Podpisy Członków Zarządu:

3. Waldemar Banasiak
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4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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