
Protokół nr 0022.134.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 9 czerwca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10.30. 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 26 maja 2021 r.

3. Utworzenie nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Technicznych w Kłodawie, sprawy bieżące oświaty.

4. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

5. Decyzja - ustanowienie trwałego zarządu dla nieruchomości.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 

0022.133.2021 z dnia 26 maja 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3
Przedstawiciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie: 

p. Markowski oraz p. Mikołajczyk poruszyli temat utworzenia nowych kierunków kształcenia 

- technik górnik i technik geolog. Kształcenie w ramach kierunku technik górnik miałoby się 

odbywać w ramach współpracy z Kopalnią Soli Kłodawa. Zajęcia praktyczne i egzamin 

zawodowy miałyby się odbywać na terenie Kopalni, co przełoży się na brak dodatkowych 

kosztów dla szkoły związanych z uruchomieniem w/w kierunku. Natomiast kształcenie 

w ramach kierunku technik geolog miałoby się odbywać w ramach przyszłej współpracy 

z Państwowym Instytutem Geologicznym - Państwowym Instytutem Badawczym, który 

buduje w m. Leszcze Centralny Magazyn Próbek Geologicznych. Koszt uruchomienia 

kierunku wiązałby się z kosztem zakupu niezbędnego wyposażenia pracowni - ok. 

200.000,00 zł. Po dokonaniu analizy Zarząd wyraził zgodę na uruchomienie nowego kierunku 

kształcenia w zawodzie technik górnik.

Następnie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła tematy 

dotyczące:

□ pisma Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Zarząd Koła nr 7 w Kole 

- prośba o objęcie patronatu zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, 

które odbędą się w dniu 20 czerwca br. na Zalewie Ruszkowskim. Zarząd wyraził 

zgodę na objęcie zawodów patronatem.

□ propozycji zaproszenia na Powiatową Galę Mistrzów p. Katarzyny Pakosińskiej, która 

uświetniłaby Galę swoim występem, koszt ok. 10.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

podpisanie umowy.
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□ propozycji kontynuacji w 2021 r. powiatowego grzybobrania, które cieszyło się 

w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem. Zarząd wyraził zgodę.

Wicestarosta poinformował o piśmie dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Kole dot. 

wyrażenia zgody na pełnienie przez dyrektora roli opiekuna zajęć dodatkowych z zakresu 

„Szkolny klub gier planszowych i gier strategicznych” w ramach realizacji projektu „W Kole 

wiedzy i kompetencji”. Zajęcia będą odbywać się w godzinach pozalekcyjnych. Z uwagi na 

przepisy prawne regulujące wymiar czasu pracy dyrektorów szkół Zarząd nie wyraził zgody. 

Wydział Oświaty, Kultury i Promocji przygotuje odpowiedź.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu 

powiatu na 2021 r.:

1. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.3026.2.2021 - prośba 

o zwiększenie planu wydatków w dziale 010, rozdział 01008, § 2830 o kwotę 6.700,00 

zł. Zmiana ta dotyczy planu dotacji celowej dla Rejonowego Związku Spółek 

Wodnych w Kole na prowadzenie konserwacji rowów oraz realizację zadania 

związanego z odprowadzaniem liniowym na terenie gminy Osiek Mały. Zarząd 

wyraził zgodę.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.12.2021 - 

prośba o dokonanie przesunięć między paragrafami na łączną kwotę 40.000,00 zł 

z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe dla służby cywilnej oraz nagrody wypłacane 

funkcjonariuszom PSP. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 

2021 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 

2027 dla zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym” poprzez zmianę wydatków z roku 2022 na rok 

2021 o kwotę 1.000.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.158.2021.7 - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. w dziale 852, rozdział 85202, § 2130 o kwotę 132.415,80 

zł z przeznaczeniem na Domy Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna i 

ul. Poniatowskiego. Powyższe związane jest z korektą planu pod kątem wykorzystania 

miejsc finansowanych wg starych zasad. Zarząd zapoznał się.
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5. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.6.2021 - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym poprzez zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 

10.000,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 14.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, zakup bieżących 

usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak przedstawił projekt 

decyzji Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu Powiatowemu 

Zarządowi Dróg w Kole na nieruchomości położonej w Kłodawie, ul. Witanowskiego. Zarząd 

wyraził zgodę podejmując w/w decyzję.

Następnie p. Ziemniak poinformował o:

□ piśmie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/5421/DT/E/52/2021 - prośba 

o uregulowanie pasa drogowego drogi nr 3496P - ul. Nadrzeczna w Dąbiu. 

Powyższa prośba ma na celu pozyskanie na rzecz Powiatu Kolskiego części gruntu 

w celu zapewnienia ciągłości chodnika ul. Nadrzecznej. Zarząd wyraził zgodę;

□ ogłoszeniu przez Burmistrza Miasta Koła przetargu na sprzedaż nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej w Kole w rejonie ul. 20 Stycznia. Zarząd 

powróci do tematu.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa. 

Poruszono następujące tematy:

1. PZD/221/DT/144/2021 - prośba o wydanie opinii w związku z wnioskiem Miejskiego 

Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanej 

sieci cieplnej na ul. 3-go Maja w Kole. Zarząd wyraził zgodę na przebieg sieci 

cieplnej w chodniku ul. 3-go Maja w Kole warunkując to przywróceniem chodnika do 

stanu pierwotnego.

2. PZD/221/DT/145/2021 - prośba o wydanie opinii w związku z wnioskiem p.

1 )le w sprawie uzgodnienia lokalizacji planowanych przyłączy:

wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla obsługi działki 

107 przy ul. 3-go Maja w Kole. Zarząd spotkał się w tej sprawie z inwestorem. Zarząd 
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wyraził zgodę na lokalizację planowanych przyłączy warunkując ją odtworzeniem 

chodnika i jezdni do stanu pierwotnego wraz z umocnieniem.

3. PZD/221/DT/158/2021 - dot. uzgodnienia rozwiązań przedłożonych przez firmę 

projektową w związku z planowaną realizacją zadania „Rozbiórka istniejącego 

obiektu mostowego i budowy przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na 

ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. Zarząd dokonał uzgodnień.

4. PZD/221/DT/141/2021 - informacja dot. rozjeżdżonych poboczy i dużych ubytków 

w nawierzchni poboczy w ciągu drogi powiatowej nr 3411P w na odcinku od drogi 

krajowej nr 92 do Dzierzbie. Zachodzi konieczność poszerzenia jezdni do szerokości 

niezbędnej dla ruchu pojazdów minimum 6 m. PZD wnosi o zabezpieczenie środków 

finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku 

Dzierzbice — DK 92”. Zarząd proponuje realizację w/w zadania w ramach 

współpracy i partycypacji w kosztach z Gminą Chodów w latach następnych.

5. PZD/221/DT/152/2021 - informacja o warunkach wydanych przez PGW Wody 

Polskie Zarząd Zlewni w Kole na zrzut wód opadowych i roztopowych z terenu 

planowanej inwestycji „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej 

nr 3205P”. Zarząd zapoznał się.

6. PZD/544/DT/ZP/P/102/2021 - powtórne wezwanie Gminy Osiek Mały do naprawy 

uszkodzonej nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 3423P w m. Osiek Wielki. 

Zarząd zapoznał się.

7. Urząd Gminy w Babiaku, KM-VII.7013.5.2021 - potwierdzenie woli

współfinansowania przebudowy drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz 

w ramach naboru wniosków do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r. 

Zarząd zapoznał się.

8. Radny Rady Powiatu Kolskiego p. Łukasz Królasik - wniosek o podjęcie prac 

mających na celu ustalenie przebiegu drogi powiatowej nr 3416 P na odcinku drogi 

gruntowej Zalesie - Rośle. Przewidywany koszt to ok. 10.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę na ustalenie przebiegu granic pasa drogowego dla w/w odcinka drogi 

powiatowej nr 3416 P wraz z przygotowaniem niezbędnych map.
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9. Urząd Miejski w Kole, IP.7210.1.1.2020 - dot. dokonania naprawy nawierzchni jezdni 

oraz chodnika ul. 20 Stycznia w Kole, a także udzielenia informacji na jakim etapie 

jest kwestia wydzielenia pasa drogowego w/w ulicy w celu zmiany kategorii drogi. 

Zarząd podtrzymuje wolę przekazania drogi na rzecz Gminy Miejskiej Koło. Zarząd 

powróci do sprawy po udzieleniu wyjaśnień przez Wydział Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska.

10. Dot. podwyżki płac pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Zarząd 

poinformował, że regulacja płac nastąpi od września br.

11. dot. zaktualizowania dokumentacji projektowej przez firmę realizującą jej wykonanie 

dla zadania "Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 

3205P". Zarząd zapoznał się.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Zespół Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.37.2021 - prośba o zwiększenie 

planu finansowego w rozdziale 80115 §4270 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wykonanie nowej instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach szkoły z uwagi na 

coraz częstsze awarie. Zarząd wyraził zgodę.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.51.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SPZOZ w Kole”. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie płatności.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.50.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Przebudowę podjazdu dla 

Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie 

z wykonaniem odwodnień liniowych”. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie płatności.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.202.2.2021.IK - uwagi co do przebiegu sieci wodociągowej na terenie szpitala. 

Sprawę skierowano do Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.201.5.2021 ,IK - prośba o wydanie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia 
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w imieniu Powiatu Kolskiego do dysponowania nieruchomością na cele realizacji 

zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. Sprawę 

skierowano do Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

6. Firma Konserwatorska Piotr Białko Zabytki Malarstwa, Rzeźby, Architektury - oferta 

na opracowanie wniosku o uznanie za Pomnik Historii Zespołu Klasztornego 00. 

Bernardynów w Kole - koszt ok. 21.000,00 zł. Zarząd powróci do tematu.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Protokółowała: Anna Krupińska

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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