
Protokół nr 0022.153.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 3 listopada 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

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 27 października 2021 r.

3. Sprawy bieżące oświaty.

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 

0022.152.2021 z dnia 27 października 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła dwa projekty 

uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na 

terenie powiatu kolskiego w 2022 roku

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 0025.153.222.2021

• w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

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 0025.153.223.2021

Następnie p. Szkudlarek poinformowała o:

• wniosku Zespołu Szkół Technicznych w Kole w sprawie wyrażenia zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla ucznia. Zarząd wyraził zgodę na 12 godzin 

tygodniowo. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu szkoły.

• piśmie Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania - negatywna opinia 

w sprawie propozycji przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych. Zarząd zapoznał się.
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Ad 4.

Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole. Przekazuje się nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomość gruntową 

sklasyfikowaną pod drogę powiatową położoną w obrębie Polonisz, gm. Babiak.

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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