
Protokół nr 0022.120.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 3 marca 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.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu w dniach 23 oraz 24 lutego 2021 r.

3. Sprawy bieżące Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole oraz 
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Skarbnik - obsługa bankowa budżetu powiatu.

5. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości położonych w Grzegorzewie, Kłodawie 
oraz Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
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7. 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 protokołów z posiedzeń Zarządu nr 

0022.118.2021 oraz 0022.119.2021 z dnia 23 oraz 24 lutego 2021 r, nie wnosząc do nich 

uwag i poprawek. Tym samym protokoły zostały przyjęte.

Ad.3
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole p. Drożdżewski zwrócił 

się z prośbą o:

□ wyrażenie zgody na likwidację rzeczowego składnika majątku ruchomego - kotła 

wodnego grzejnego CO wraz z wyposażeniem, zakupionego i zamontowanego w 

2020 r. W związku z długim okresem użytkowania kotła zachodziła obawa, iż 

w każdej chwili może ulec poważnej awarii, co skutkowałoby pilną potrzebą 

wymiany. Od 1 stycznia 2020 r. szkoła zrezygnowała z zakupu gazu do celów 

grzewczych i przeszła na zasilanie ogrzewania energią cieplną dostarczaną z MZEC 

w Kole. Obecnie kocioł grzejny nie jest użytkowany i stanowi zbędny składnik 

majątku. Zarząd wyraził zgodę na likwidację kotła CO;

□ zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 6.000 zł na ewentualne różnice 

kursowe, które powstaną w czasie realizacji projektu „Ekonomik za granicą - 

międzynarodowe praktyki zawodowe” w ramach programu ERASMUS+. Zarząd 

wyraził zgodę;

□ wyrażenie zgody na prowadzenie przez nauczycieli zawodów w ZSE-A w Kole 

pracowni symulacyjnych online jako formy praktyk zawodowych dla uczniów szkoły. 

Powyższe podyktowane jest brakiem możliwości odbycia praktyk u pracodawców 

w związku z trwającą pandemią COVID - 19. Zarząd oczekuje na pismo w tej 

sprawie, wówczas powróci do tematu.
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Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o piśmie 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację godzin 

ponadwymiarowych przez wicedyrektora Romualda Adamka w wymiarze 3 godz. zajęć 

rewalidacyjnych. Powyższa sytuacja jest podyktowana tym, iż obecnie w szkole uczy się 

9 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Wicedyrektor jako jedyna 

osoba w Zespole Szkół Technicznych w Kole jest uprawniony do prowadzenia zajęć o takim 

charakterze. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
Skarbnik poinformował o zbliżającym się końcu obowiązywania umowy z Santander Bank 

Polska na bankową obsługę budżetu powiatu, umowa wygasa w lipcu br. Obecnie koszt 

obsługi bankowej wynosi ok. 6.000 zł rocznie. Zarząd wyraził zgodę na wystąpienie do 

Santander Bank Polska o przedstawienie nowej oferty obsługi bankowej.

Następnie Skarbnik poinformował o:

□ niewykorzystanych w 2020 r. środkach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 

- ok. 1.000.000 zł. Proponuje się przeznaczenie tych środków na planowane zadanie 

przebudowa ul. PCK w Kole. Z uwagi na brak (na chwilę obecną) zabezpieczenia 

przez Radę Miasta Koła na ten cel środków proponuje się wystąpienie do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o wskazanie, które z poniższych zadań można 

będzie sfinansować z w/w środków (w części środków pochodzących z Powiatu): 

przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie, 

przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków, przebudowa drogi 

powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice, przebudowa drogi powiatowej nr 3199 

w Boguszyńcu, przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P 

Budzisław Stary - Luboniek w m. Osiek Mały Kolonia, przebudowa nawierzchni 

odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce - Osiek Mały w m. Witowo, zakup 

posypywarki w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole;

□ piśmie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole - prośba o zwiększenie planu wydatków 

budżetowych na 202Ir. o kwotę 21.103,71 zł według następujących paragrafów 

klasyfikacji budżetowej: § 4010 o 19.333,71 zł. § 4110 o 3.300,00 zł. § 4120 

o 470,00 zł. Powyższe zwiększenie wynika z otrzymania decyzji Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii przyznających kwoty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem 
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na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak poinformował 

o pismach:

1. Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie - zgoda na nieodpłatne 

przekazanie chodnika znajdującego się przed budynkami Wspólnot Mieszkaniowych 

przy ul. Wyszyńskiego 44 oraz 48 w Kłodawie na rzecz Powiatu Kolskiego. Zarząd 

wyraził zgodę.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/55/2021 - dot. uregulowania stanu 

prawnego gruntu ul. Toruńskiej w Kole - wykup działek pod poszerzenie 

skrzyżowania z ul. Przemysłową. Zarząd wyraził zgodę.

3. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/5 8/2021 - dot. uregulowania stanu 

prawnego gruntu ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie - wykup działki nr 1302/7. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Poinformował również o wszczęciu procedury ogłoszenia kolejnego przetargu na 

zbycie nieruchomości przy ul. Mickiewicza 14 w Kole.

Ad 6.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/54/2021- pismo do SMP 

Projektanci, uwagi do przesłanego planu sytuacyjnego „Budowy północnej obwodnicy 

Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/50/2021 - odpowiedź na 

interpelacje radnej Wapińskiej dot. zadań drogowych.

3. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.1.2020 - prośba o przekazanie wybranego 

rozwiązania lokalizacji parkingów oraz zatoki postojowej przy obiekcie Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w związku z planowaną inwestycją pn. „Przebudowa ulicy 

Broniewskiego na odcinku od ulicy 20 Stycznia do ulicy Toruńskiej”.

4. Rady Gminy w Chodowie - uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia dotacji 

celowej z budżetu Gminy Chodów dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na 
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realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników- 

Kotków”.

5. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, PO.ZPU.3.434.22.2021.EW - 

brak zgody na przykrycie istniejących rowów melioracyjnych na terenie wsi 

Ruchenna, w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa północnej obwodnicy 

Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”.

6. Wójta Gminy Grzegorzew, BRG.033.22.2021 - zaproszenie na spotkanie dot. 

planowanej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny.

7. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, GK.3034.3.2021 - sprawozdanie 

finansowe za 2020 r.

8. Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia - sprawozdanie finansowe za 2020 r.

9. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.16.2021.AK - prośba o wycofanie dokumentów złożonych w dniu 

26 lutego br. w zakresie rozliczenia dotacji na „Przebudowę oddziału chirurgii 

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

KrupińskaProtokółowała; Anna

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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