Protokół nr 0022.167.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego
w dniu 15 lutego 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert
Kropidłowski.

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

Robert Kropidłowski

1.

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
5.

Henryk Tomczak

oraz
Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz

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 8 lutego 2022 r.
3. Projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa

i Zarządzania.
4. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury
i Promocji.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia
Ad 1.

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
0022.166.2022 z dnia 8 lutego 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu
Kolskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji

rządowej (dot. przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich w czasie kwalifikacji

wojskowej w 2022 r.). Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag.
Ad 4.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekty uchwał
Zarządu Powiatu Kolskiego:
• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pojmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego z środków Unii
Europejskiej (dot. Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

w Kole)
Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5
- przeciw - głosów 0
- wstrzymało się od głosu - głosów 0
Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.167.254.2022

• w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do pojmowania wszelkich czynności w zakresie
realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego z środków Unii
Europejskiej (dot. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
w Kłodawie).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5
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- przeciw - głosów 0
- wstrzymało się od głosu - głosów 0
Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.167.255.2022

Następnie p. Szkudlarek poruszyła sprawy dotyczące:
• Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody

na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla uczennicy w wymiarze 3 godzin

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę.
• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole - prośba o objęcie przez Starostę
honorowym patronatem „IV Dyktanda dla Dorosłych i Młodzieży”. Zarząd wyraził

zgodę.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 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 wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu.
• Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Przedczu „Przyjaźni Szkole” propozycja organizacji cyklu zawodów „Grand Prix Powiatu Kolskiego” w tenisie

stołowym pod honorowym patronatem Starosty. Zarząd spotka się z przedstawicielami
Stowarzyszenia.
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole - prośba o współorganizację Grand Prix

MTB w 2022 r. Zarząd wyraził zgodę, przeznaczono na ten cel kwotę do 3.000,00 zł.

• Udzielenia gminom pomocy finansowej na: wydanie publikacji przez Muzeum Technik
Ceramicznych w Kole (Gmina Miejska Koło - 3.000 zł), Kujawskie Sypanie Wzorów
Piaskiem (Gmina Przedecz - 2.000 zł), Kłodawskie Spotkanie z Folklorem (Gmina
Kłodawa - 2.000 zł). Zarząd wyraził zgodę.
Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole:

p. Grzegorz Kujawa, p. Anna Orchowska oraz p. Andrzej Łączkowski. Poruszono następujące
tematy:

• złożenie przez firmę przygotowującą dokumentację na budowę obwodnicy Koła raportu
oddziaływania na środowisko;
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• uzgodnienie dla PKP PLK S.A Centrum Realizacji Inwestycji projektu budowlanego
w zakresie rozbiórki i budowy nowego wiaduktu nad drogą powiatową nr 3402P w m.

Kupinin. Zarząd uzgodnił projekt.
• wyrażenia zgody na zbycie, a w przypadku braku chętnych na zakup likwidację

składników majątku ruchomego: 2 piaskarek samochodowych oraz samochodu

Lublin. Ww. sprzęt jest w złym stanie technicznym, brak części zamiennych,
a wysokie koszty naprawy przekraczają wartość sprzętów. Zarząd wyraził zgodę.

• pismo Wojewody Wielkopolskiego - dot. korekty informacji o rozliczeniu dokonanych
płatności w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P
Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - etap I”. Powiatowy Zarząd Dróg dokonał

już korekty.

• projekt odpowiedzi na pismo Radnego Rady Miejskiej w Kole p. Króla w sprawie

realizacji zadań inwestycyjnych współfinansowanych przez Gminę Miejską Koło.
Zarząd zaakceptował projekt odpowiedzi.

Następnie Dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie
zmiany Uchwały nr 122/116/2004 z dnia 22.12.2004 r. dotyczącej Regulaminu zbycia drzew

z pasa drogowego dróg i ulic powiatowych.
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 0025.167.256.2022
Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.4.2022 - zmiany w planie wydatków
w zakresie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Zarząd

wyraził zgodę.
• Liceum Sokrates w Kole - informacja o liczbie uczniów/słuchaczy za miesiąc luty

2022 r. Zarząd zapoznał się.
• Komendy Powiatowej Policji w Kole - prośba o zakup sprzętu kwaterunkowego dla
Komendy w Kole. Zarząd wyraził zgodę na zakup sprzętu do kwoty 70.000,00 zł.
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• Komendy Powiatowej Policji w Kole - prośba o wprowadzenie korekty w zakresie

oznakowania miejsc parkingowych, usytuowanych w rejonie budynku Komendy przy
ul. Sienkiewicza 14. Pismo skierowano do Wydziału Komunikacji i Ruchu

Drogowego.

Wicestarosta poruszył temat związany z ustawą o elektromobilności i paliwach
alternatywnych, przedstawił propozycje zmian we flotach Starostwa i poszczególnych

jednostek podległych celem dostosowania do ww. ustawy. Proponuje się likwidację pojazdów
w: Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole - 1 pojazd, Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - pojazd

marki Lublin oraz sprzedaż Kia Ceed lub Skoda Fabia, w przypadku sprzedaży obu aut
istnieje możliwość zakupu jednego nowszego używanego pojazdu,

Zespół Szkół

Technicznych w Kole - 2 pojazdy, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kole - 1
pojazd, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 2 pojazdy.

Zarząd zaakceptował ww. propozycje.

Następnie Wicestarosta zaproponował złożenie wniosku o dofinansowanie z PFRON zakupu
nowego busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole. Zarząd powróci
do tematu.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
Protokółowała! Anna Krupińska

4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak
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