
Protokół nr 0022.144.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 31 sierpnia 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

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 sierpnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1
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 

0022.143.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska poruszył tematy dotyczące:

1. uregulowania stanu prawnego gruntów pod drogą powiatową nr 3521P położonych 

w Przedczu przy ul. Omastowskiego - dot. budynku, który częściowo zlokalizowany 

jest w pasie drogowym. Zarząd wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego.

2. wniosku p.' a w sprawie ustanowienia służebności na gruncie należącym

do Powiatu Kolskiego, który zlokalizowany jest na terenie Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole. Naczelnik powróci do tematu po uzyskaniu opinii dyrektora 

ZST w tej sprawie.

3. przystąpienia do ogłoszenia kolejnego przetargu na zbycie nieruchomości położonej 

w Kole przy ul. Mickiewicza 14. Sporządzono nowy operat szacunkowy, który opiewa 

na kwotę 998.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu.

Ad 4

Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

a) W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole 

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 0025.144.212.2021

b) W sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi gminnej

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 0025.144.213.2021
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c) W sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych

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 0025.144.214.2021

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Stowarzyszenia KONIE24h - prośba o rozwiązanie umowy z dn. 09.03.2021 

związanej z realizacją Kolskiego Pikniku Jeździeckiego z uwagi na sytuację związaną 

z COVID-19. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o wyrażenie zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 osoby - 

wychowawcy internatu, która zobowiązała się do uzupełnienia przygotowania 

pedagogicznego do dnia 31.05.2022. Zarząd powróci do tematu.

3. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o wyrażenie zgody na zatrudnienie w roku szkolnym 2021/2022 osoby w technikum 

grafiki i poligrafii cyfrowej, która zobowiązała się do uzupełnienia przygotowania 

pedagogicznego do dnia 31.05.2022. Zarząd powróci do tematu.

4. Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.6.11.2021 - prośba 

o zwiększenie planu wydatków na odprawę emerytalną w kwocie 20.160,00 zł 

w związku z przejściem na emeryturę pracownika obsługi w ZSRCKU w Kościelcu. 

Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole - wniosek o zatwierdzenie 

114 godzin nauczania indywidualnego uczniów szkół wchodzących w skład SOS W 

im. Św. Mikołaja. Zarząd powróci do tematu.

6. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole - wniosek o udzielenie 

wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu Aktywna Tablica dla 

szkół ponadpodstawowych - Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia i Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 

Wychowawczym w Kole. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego to 14.000,00 zł, 
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wkład własny organu prowadzącego w wysokości 20%, czyli 3.500,00 zł (2 X 3.500 

zł = 7.000,00 zł). Zarząd powróci do tematu.

7. Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu - prośba o współfinansowanie 

zadania polegającego na realizacji tzw. wirtualnego spaceru 3D, który zaprezentuje 

wnętrza pałacu i jego otoczenie. Wnioskowana kwota to 6.000,00 zł. Zarząd powróci 

do tematu.

8. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/5421/DT7E/9/149/2021 - odpowiedź na 

interpelację złożoną przez radnych Powiatu Kolskiego p. Gałdyn, p. Kozajdę i p. 

Świątka w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Kolskiej w Ruszkowie Pierwszym 

w wyniku powstałego marketu Dino i zwiększonego ruchu samochodów do niego 

zjeżdżających. Zarząd zapoznał się.

9. Burmistrza Kłodawy, RF.3031.1.2021 - propozycja realizacji w ramach pozostałych 

środków zabezpieczonych na zadania drogowe nowego zadania remontowego pn. 

„Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa - Dzióbin”. Starosta 

porozmawia z Burmistrzem o powyższej propozycji.

10. p. Adriana Króla, Radnego Rady Miejskiej Koła - wniosek do budżetu powiatu na 

2022 r. na realizację wspólnie z Gminą Miejską Koło następujących zadań: budowa 

chodnika i ścieżki rowerowej przy ulicy Klonowej (od ulicy Toruńskiej w kierunku 

wsi Borki w gm. Koło), budowa sygnalizacji świetlnej lub ronda na skrzyżowaniu 

ulic: Klonowa-Toruńska- Ślusarska w Kole, remont ulicy Ślusarskiej w Kole wraz 

z budową chodnika i ścieżki rowerowej z infrastrukturą podziemną (kanalizacją 

deszczową i sanitarną). Zarząd zapoznał się. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje 

odpowiedź.

11. p. Sebastiana Kutego, Radnego Rady Miejskiej Koła - wniosek do budżetu powiatu na 

2022 r. na realizację wspólnie z Gminą Miejską Koło zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie chodnika i ścieżki rowerowej w pasie drogowym 

ul. Bursztynowej o łącznej długości ok 1500 metrów, tj. od drogi nr 473 do ulicy 

Żeromskiego w Kole. Zarząd zapoznał się. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje 

odpowiedź.

12. Minister Cyfryzacji, DT.WIT-II.7110.273.2021 - zwolnienie Zarządu Powiatu 

Kolskiego - zarządcy drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach 
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realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3435P Ponętów Dolny - 

Grodna". Zarząd zapoznał się.

13. Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.263.2021.6 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na rok 2021 w dz. 852, rozdz. 85202, § 2130 - o kwotę 25.000 zł 

z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków remontowych w Domu Pomocy 

Społecznej - DPS Koło, ul. Blizna. Zarząd zapoznał się.

Ad 5
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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