
Protokół nr 0022.124.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 31 marca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne 

możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym 

oraz posiada łączność sieciową. Następnie Starosta przystąpił do stwierdzenia ąuorum.

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 24 marca 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 
porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.123.2021 z dnia 24 marca 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek powróciła do pisma Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole - prośba o zwiększenie środków finansowych na wynagrodzenia 

dla nauczycieli realizujących nauczanie indywidualne w ZST w Kole. Koszt realizacji 

nauczania indywidualnego do końca czerwca wyniesie 40.900,00 zł. Zarząd zapoznał się, 

powróci do tematu po zapoznaniu się z oszczędnościami w budżecie szkoły w związku 

z realizacją zdalnego nauczania.

Następnie p. Szkudlarek powróciła do tematu wypłaty zwiększonego dodatku za trudne 

warunki pracy wraz z odsetkami dla p w kwocie 5.579,26 zł. Z informacji

uzyskanych od Dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole 

wynika, że Państwowa Inspekcja Pracy wydała w tej sprawie decyzję nakazującą wypłatę 

w/w dodatku na rzecz ] . Zarząd zapoznał się, sprawą zajmie się Dyrektor ZOEW

w Kole.

Ad 4.

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące tematy:

1. realizacja zadań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców Koła przy partycypacji 

finansowej Gminy Miejskiej Koło. W 2021 r. planuje się złożenie wniosków o 

dofinansowanie na dwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla 

pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - 

Toruńska - 3 Maja w Kole” oraz „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych 

na ulicy Nowo warszawskiej w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zarząd zabezpieczył dodatkowe środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na 

odnowienie przejść dla pieszych oraz 300.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty 

cząstkowe na drogach powiatowych.
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3. Braku decyzji PGW Wody Polskie - pozwolenia wodnoprawnego niezbędnego do 

realizacji zadania przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Głębokie. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 5.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Komendy Powiatowej Policji w Kole, ZF.0151.48.2021.GS - prośba o zakup sprzętu 

kwaterunkowego dla KPP w Kole, koszt ok. 50.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

zakup potrzebnego sprzętu.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.2251.2.1.2021 .IM - wykaz aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia.

3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.SD.004.6.1.2021DS - prośba o wycofanie pisma SPZOZ.SD.004.6.2021IW 

dot. zadania „Zakup szaf medycznych - doposażenie Bloku Operacyjnego w SPZOZ 

w Kole”.

4. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.28.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Przebudowę oddziału 

chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

5. Mieszkańców ulicy Garncarskiej i Zawadzkiego w Kole - prośba o montaż na ulicy 

Garncarskiej oraz Zawadzkiego progów zwalniających. Zarząd skierował pismo do 

Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/86/2021 - nawiązanie do petycji 

radnego Gminy Koło - potwierdzenie konieczności przeprowadzenia pilnego remontu 

drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle. Zarząd powróci do tematu.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia 

zmian w budżecie 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 0025.124.183.2021

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała^Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

4. Zbigniew Szarecki

5, \ •PKAA-OłoL-

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak
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