
Protokół nr 0022.158.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 8 grudnia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 

Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Wicestarosta 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 1 grudnia 2021 r.

3. Skarbnik - uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:
- wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o 

finansach publicznych

- wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu WPF powiatu kolskiego na lata 2022-2027 

- wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022r.

4. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

5. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole,

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Wicestarosta 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 

0022.157.2021 z dnia 1 grudnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 

243 ustawy o finansach publicznych

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- za - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.158.231.2021

• w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy 
Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.158.232.2021

• w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 

2022r.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
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• Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.158.233.2021

Ponad to Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr XLVII/329/2021 Rady Miejskiej w Kłodawie z 

dnia 25 listopada 202 lr. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa 

i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. 

Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie środków do budżetu powiatu.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek poruszyła następujące 

sprawy:

• Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole prosi o wyrażenie 

zgody na realizację nauczania indywidualnego dla ucznia. Zarząd wyraził zgodę na 

realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin. Środki na ten cel będą 

pochodzić z budżetu szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie - prośba o pomoc w sfinansowaniu 

kosztów przejazdu młodzieży szkolnej i opiekunów do Krzyżowej. Wyjazd 

zaplanowano w dniach 13-18.06.2022r. Koszt wynajęcia autokaru wyniesie ok. 

5.500,00 zł. Zarząd powróci do tematu.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak poruszył temat 

poszerzenia jezdni przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w m. Dąbie na ul. Kościuszki. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z poszerzeniem jezdni zajął część nieruchomości 

będącej własnością Powiatu Kolskiego. Zgodnie z operatem szacunkowym wysokość 

odszkodowania na rzecz Powiatu wynosi 152.000,00 zł. Zarząd powróci do tematu na 

kolejnym posiedzeniu.

Następnie naczelnik Łukasz Ziemniak przedstawił projekt uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej (dot. przeprowadzenia przetargu 

nieorganicznego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kole, przy ul. 

Mickiewicza 14).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- za - głosów 4

- przeciw - głosów 0
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- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.158.234.2021

Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono tematy:

1. uzgodnienia zakresów robót dla zadań dotyczących budowy pasów pieszych i rowerowych 

na terenie 5 gmin, mianowicie:

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego 

na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”;

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki 

Nowe";

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego 

w miejscowości Ruszków Pierwszy w kierunku miejscowości Dobrów";

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego 

Przedecz - Katarzyna";

• „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej 

na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej".

2. propozycji złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu wsparcia gmin 

popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę drogi na 

odcinku drogi Turzynów - Rdutów oraz Długie- Zbójno.

Poza tym Zarząd rozpatrzył następujące sprawy:

- pismo w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie powiatu na 2022r.w wysokości 

80 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20- Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” w zakresie opracowani 

dokumentacji technicznej. Zarząd wyraził zgodę, na wprowadzenie środków do projektu 

budżetu powiatu na 2022r.

- informacja w zakresie źródeł finansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403P na odcinku Leśnica- Grzegorzew”.

- pismo w sprawie rozpoczętych działań w celu rozpatrzenia wniosków Pana

w sprawie namalowania linii oddzielającej pobocze od pasa jezdni na odcinku 
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drogi powiatowej Kłodawa - Łęczyca na terenie gminy Kłodawa oraz Pana 

w sprawie wybudowania przepustów oraz wykonania wyjazdów 

asfaltowych przy drodze powiatowej Kłodawa - Przedecz w miejscowości Dębina.

- prośba PZD w Kole o ustanowienie wydatków niewygasających w wysokości 59 500,00 zł 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i 

budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w 

Grzegorzewie”. Zarząd wyraził zgodę. Środki niewygasające ustalono do dnia 

30.06.2022 r.

- pisma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (IZ16IOSA.2133.96.4.2021.MC) w zakresie 

opinii dot. proponowanych rozwiązań polegających na zmniejszeniu wymaganych 

odległości usytuowania projektowanej drogi w związku z realizacji inwestycji budowy 

północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej 3205P. Opinia jest pozytywna.

Zarząd zapoznał się z pismem SPZOZ.ADTE-SZ.201.4.2021.IRK dot. przedłużenia terminu 

wykonania zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. Dyrekcja szpitala na 

uzasadniony wniosek Wykonawcy wystąpiła z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia 

robót do 27.12.2021r. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

........feąM...
Podpisy Członków Zarządu:

4. Henryk Tomczak

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

1. Sylwester Chęciński
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