
Protokół nr 0022.126.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 07 kwietnia 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 31 marca 2021 r. oraz 02 
kwietnia 202 Ir.

3. Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania - propozycje zmian do budżetu 
powiatu na 2021 r.

4. Skarbnik - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
powiatu kolskiego na 2021 r.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Naczelnik KRD- sprawa montażu progów zwalniających na ul. Garncarskiej i ul. 
Zawadzkiego w Kole

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
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8. Zamknięcie obrad.

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 

0022.124.2021 z dnia 31 marca 2021 r. oraz 02 kwietnia 202Ir. nie wnosząc do nich uwag i 

poprawek. Tym samym protokoły zostały przyjęte jednomyślnie.

Ad.3
Kierownik Robert Jokiel przedstawił prośbę o dokonanie zmiany w planie finansowym Pionu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania i przeniesienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na 

wydatki związane z ochroną zdrowia w stanie epidemii, w następujący sposób: zmniejszenie 

planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł w dziale 754, rozdział 75421, § 4810. Jednocześnie 

zwiększenie planu wydatków o kwotę 80 000,00 zł w dziale 851, rozdziale 85195 §4210 o 

50 000,00 zł, § 4300 o 20 000,00 zł, § 4220 o 10 000,00 zł. Powyższe zmiany wynikają z 

obowiązku utworzenia na polecenie Wojewody Wielkopolskiego w powiecie kolskim 

Punktów Szczepień Masowych (PSM). PSM zostaną utworzone w SP ZOZ w Kole, przy ul. 

Poniatowskiego 25, na bazie jednego z istniejących populacyjnych punktów szczepień orz 

Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnych, przy ul. H. Sienkiewicza 1 w Kole, na bazie hali 

sportowej. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
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 0025.126.186.2021
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Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa 

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące tematy:

1. realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców ulicy Stefana 

Wyszyńskiego w Kłodawie poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych pod 

warunkiem partycypacji finansowej zadania w wysokości 50% tj. 20 000,00 zł przez 

Gminę Kłodawa. Pismo w tej sprawie przygotowało PZD, obecnie oczekuje się na 

odpowiedź władz miasta Kłodawy.

2. powrócono do sprawy montażu radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości 

rzeczywistej na ul. Zielonej w Babiaku. Brak odpowiedzi od wójta Gminy Babiak 

w zakresie wyrażenia zgody na współfinansowanie zadania w 50% przez Gminę. 

Zarząd przyjął do wiadomości.

3. przedstawiono rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2020-2021. Poniesione koszty od listopada 2020r. do marca 202Ir. to 1 000 414,33 zł 

brutto. Zużyto 2070,5 ton mieszaniny soli i piasku. Zarząd przyjął do wiadomości.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił propozycje Zarządu Powiatu w zakresie 

wyasygnowania z nadwyżki budżetowej kwoty 1 100 000,00 zł na wykonanie remontów 

cząstkowych na drogach powiatowych. Warunkiem realizacji remontu na terenie danej gminy 

byłoby dofinansowanie ze strony samorządu gminnego. Montaż finansowy remontu danego 

odcinka drogi przedstawiałby się następująco: Powiat Kolski - 100 000,00 zł, samorząd 

gminny - 50 000,00 zł. Pismo do wójtów/burmistrzów w ww. temacie przygotuje Powiatowy 

Zarząd Dróg.

Ad 6.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak poruszył temat 

pisma mieszkańców ulicy Garncarskiej i Zawadzkiego w Kole z prośbą o montaż na ulicy 

Garncarskiej oraz Zawadzkiego progów zwalniających.

Ad 7.
Zarząd uzgodnił pozytywnie w całości:

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie i miasta 

Dąbie - ETAP VIII wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
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- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie i miasta 

Dąbie - ETAP IX wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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