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WSTĘP   
 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130 ze zm.) Zarząd Powiatu Kolskiego przedstawia Radzie Powiatu 

Raport o stanie powiatu za 2021 rok. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu 

w roku 2021, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu 

powiatu. Raport rozpatruje rada powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady 

powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium, na której to raport jest 

rozpatrywany w pierwszej kolejności. 

Ostatni raport o stanie powiatu jaki opracowany był zgodnie z ww. ustawą Zarząd Powiatu 

Kolskiego przedłożył Radzie Powiatu w terminie do 31 maja 2021 roku. Rada Powiatu Kolskiego 

udzieliła po rozpatrzeniu „Raportu o stanie powiatu za 2020 rok” Zarządowi Powiatu Kolskiego 

wotum zaufania Uchwałą nr XLI.300.2021 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi 

Powiatu Kolskiego wotum zaufania.   

Szanowni Państwo w związku z nadal obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie 

Zarząd Powiatu Kolskiego po raz trzeci w obecnej kadencji przedkłada Raport, obejmujący 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Kolskiego w 2021 roku. Podobnie jak poprzednie 

raporty, również i raport za 2021 rok zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i 

strategii, realizowanych przez powiat kolski oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób 

wykonania uchwał Rady Powiatu Kolskiego, wraz ze wskazaniem statusu uchwały. Niniejszy Raport 

uwzględnia, również inne informacje w szczególności niezbędne do uzyskania dokładnego i 

rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Kolskiego i zawiera dane o wszystkich ważnych aspektach 

funkcjonowania powiatu kolskiego. 

Zarząd Powiat Kolskiego mimo trudności związanych z trwaniem pandemii koronawirusa 

COVID-19, które dawały się we znaki również w 2021 roku starał się sprostać nowym wyzwaniom i 

reagować na potrzeby mieszkańców. Dołożono wszelkich starań, aby stale poprawiać jakość i komfort 

życia lokalnej społeczności w naszym powiecie. Podsumowując rok 2021 w powiecie kolskim można 

uznać, że był kolejnym dynamicznym rokiem, który zapisał się w historii Powiatu Kolskiego wieloma 

inwestycjami, które będą służyć nie tylko obecnym, ale także przyszłym pokoleniom. Mimo wielu 

trudności był to rok wielu inicjatyw, co pokazuje, że pomimo pandemii nie przerwano realizacji zadań 

i dokończono ważne dla społeczeństwa projekty. Wszystkie te działania realizowane przez Zarząd 

Powiatu, Radę Powiatu oraz Urząd Starostwa Powiatowego w Kole przedstawione zostały w dalszej 

części niniejszego Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za 2021 rok.  

Jesteśmy przekonani, że przygotowany Raport dostarczy Państwu wszelkich niezbędnych 

informacji na temat naszego Powiatu i jego potencjału. Dokument stanowi kompendium wiedzy o 

powiecie, aktywności samorządu powiatowego i podejmowanych przez niego w ubiegłym roku 

działaniach. Stanowi, również punkt wyjścia do dyskusji o przyszłości powiatu i kierunkach jego 

dalszego rozwoju. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE    
1. Ogólna charakterystyka powiatu  

 

Powiat Kolski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców oraz 

terytorium obejmujące 11 gmin wchodzących w jego skład, a są to gmina miejska Koło, trzy gminy 

miejsko-wiejskie (Dąbie, Kłodawa, Przedecz) oraz siedem gmin wiejskich: Babiak, Chodów, 

Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały i Olszówka. Powiat zamieszkuje obecnie 85 707 (stan na 

30.VI.2021 r.) a jego powierzchnia obejmuje obszar 1011 km2. Siedziba Starostwa Powiatowego 

znajduje się w mieście Kole.  

 
Stan ludności Powiatu Kolskiego na przestrzeni ostatnich 23 lat 

 

Powiatową administrację zespoloną stanowią: Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy 

będący jednostką organizacyjną powiatu oraz jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy 

kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży.  

Starostwo jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której zarząd wykonuje zadania 

powiatu. W 2021 roku nie doszło do zmian w strukturze Powiatu Kolskiego. W całym roku 

funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne: 

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,  

2) Powiatowy Zarząd Dróg,  

3) Powiatowy Urząd Pracy,  

4) Szkoły ponadpodstawowe:  
 Liceum Ogólnokształcące w Kole;  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie;  

 Zespół Szkół Technicznych w Kole;  

 Zespół Szkół Ekonomiczno –Administracyjnych w Kole;  

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu;  

5) Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy:  
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kole,  

 Bursa Szkolna w Kole,  

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole,  

6) Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole,  

7) Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21,  

8) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,  

91 645 
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Powiatowe służby, inspekcje i straże:  

1) Komenda Powiatowa Policji w Kole,  

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole,  

3) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kole,  

4) Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole,  

5) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole.  
 

 
 

2. Zadania powiatu  
 

 

Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze 

powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy. Wybrana w powszechnych wyborach rada 

powiatu wybiera zarząd i starostę, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań. Starosta odpowiada 

również przed Radą Powiatu za porządek publiczny i bezpieczeństwo. Powiat zgodnie z art. 4. 1. 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) 

wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym. 

Należy zaznaczyć, że nadal na terenie naszego kraju obowiązuje wprowadzony w dniu 20 

marca 2020 roku „Stan epidemii”, który ogłoszony został rozporządzeniem Ministra Zdrowia w 

sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 ze 

zm.). W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz kolejnymi falami koronawirusa powiat kolski 

także w 2021 roku musiał zmierzyć się z licznymi działaniami w celu zapewnienia prawidłowej 

realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Jak mogliśmy się przekonać pandemia 

COVID-19 w sposób znaczący zdeterminowała życie społeczne, gospodarcze na przestrzeni minionych 

kilkunastu miesięcy zmieniając zasadniczo model pracy, komunikacji oraz edukacji wpływając przy 

tym również  na działalność samorządów na wielu płaszczyznach. 

Ponadto do zadań publicznych powiatu należy, również zapewnienie wykonywania 

określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. 

Powiat wykonuje także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji 

rządowej oraz z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 

referendów. Powiat, na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy może także przekazać jej 

zadania z zakresu swojej właściwości na warunkach określonych w porozumieniu. W celu 

wykonywania zadań powiat może także tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi 

podmiotami.  

3. Informacje finansowe     
 

I.3.1) Stan finansów powiatu  
 

 

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku była znacznie 

korzystniejsza niż w roku 2020, czy latach poprzednich. Z punktu widzenia finansowego, a ściślej 

mówiąc pozycji dochodowej, dla powiatu kolskiego było to historycznie najlepszy wynik 

budżetowy. Przede wszystkim należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego zamknęły 

budżet wysoką nadwyżką względem pierwotnie przewidywanego deficytu budżetowego. Może to 

świadczyć o bardzo ostrożnym podejściu samorządów w zakresie przygotowanych planów 

finansowych po niezwykle trudnym czasie związanym z pandemią jaka wybuchła w 2020 roku. 

Ponadto, szybsze tempo wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących wpłynęło zasadniczo 

na wypracowanie w samorządach wysokiej nadwyżki operacyjnej.  
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W 2021 roku nie udało się wykonać wszystkich planów budżetowych i trzeba było 

kilkukrotnie je aktualizować, ponadto w budżecie powiatu kolskiego za 2021 roku nie 

zaobserwowano znaczącego spadku dochodów w poszczególnych paragrafach. Co więcej w 

ostatecznym rozrachunku wykonania dochodów budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok odnotowano 

wzrost wykonania dochodów o ponad 4 mln zł, co stanowiło 103,96%. Wykonanie dochodów 

majątkowych w 2021 r. było wyższe, również z uwagi na to, że powiat otrzymał dodatkowe środki z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na zadania inwestycyjne.  

Stan zobowiązań Powiatu Kolskiego z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów na 

dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił 2 400 000,00 zł. Powiat posiada, również zobowiązania z tytułu 

udzielonych poręczeń dwóch kredytów dla SP ZOZ w Kole w wysokości 3 566 574,00 zł. Na poniższym 

wykresie widać, że powiat od 2018 roku systematycznie reguluje stan zobowiązań z tytułu 

zaciągnięcia długoterminowych kredytów, a w przypadku konieczności jest w stanie zaciągnąć nowe 

zobowiązania.  

 

Zobowiązania z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów w latach 2016-2021 

W dniu 22 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Kolskiego podjęła uchwałę w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 oraz uchwałę budżetową na 

rok 2022 Nr XLVII.344.2021. Z zapisu uchwał wynika, że zadłużenie Powiatu Kolskiego na koniec 2021 

roku wynosi 2 400 000,00 zł natomiast na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych przeznacza 

się kwotę 400 000,00 zł. Z analizy wskaźnika spłat zadłużenia Powiatu Kolskiego wynika, że w latach 

2022-2027 relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtować się będzie 

od poziomu 1,77 % w 2022 roku do 1,24 % w roku 2027.   

Należy zaznaczyć, że w wyniku realizacji budżetu za 2021 rok uzyskano nadwyżkę budżetową 

w wysokości 11 870 815,00 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 127 393,46 zł.  

Wobec powyższego i na podstawie analizy sytuacji finansowej powiatu, w tym również jej prognozy 

w latach kolejnych zgodnie z uchwaloną Wieloletnią Prognozą Finansową można stwierdzić, że jest 

ona stabilna i pozwala na realizację zamierzonych celów zawartych w prognozie.  

Analiza danych historycznych pozwala również stwierdzić, że Powiat Kolski w latach ubiegłych 

rozwijał swoją bazę dochodową – dochody bieżące budżetu stanowiące podstawę gospodarki 

samorządu w 2021 roku, jak przedstawiono na wstępie kolejny raz były rekordowe ponieważ 
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przekroczyły 117 mln zł. Zdecydowanie korzystnym trendem jest również planowane budowanie 

nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach. W wyniku realizacji budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok 

powstały wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 3 222 734,50 zł i nadwyżki budżetowe z lat 

ubiegłych w wysokości 11 942 114,99 zł.  

 

Dochody i wydatki budżetu powiatu kolskiego w latach 2017-2021 

Dziś jednostki samorządu terytorialnego stoją w trudnej sytuacji z uwagi na trwającą wojnę 

za wschodnią granicą Polski, która wpływa negatywnie na wiele sektorów gospodarki, m.in. poprzez 

podwyżki cen energii, surowców do produkcji, zaburzenia w transporcie, odpływ pracowników, czy 

hamowanie popytu na niektóre kategorie towarów i usług. Sankcje wprowadzane przez UE na Rosję i 

Białoruś z pewnością wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstw co może z kolei odbić się na 

wpływach z CIT. Obecnie Powiat Kolski podobnie jak w latach ubiegłych posiada wystarczający 

poziom bezpieczeństwa finansowego jednak dalsza eskalacja konfliktu na wschodzie może mieć 

wpływ na wiele czynników, a także na wykonanie zaplanowanych w 2022 roku dochodów.  W obliczu 

zatem mniejszych dochodów własnych oraz silnie rosnących kosztów (m.in. wynagrodzeń, energii, 

paliw, a także kosztów obsługi długu), jednostki samorządu terytorialnego w tym i powiat kolski, 

będą zmuszone do poszukiwania oszczędności. 

I.3.2) Wykonanie budżetu powiatu  
 
 

Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok znajduje się w 

uchwale Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.173.263.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie  

sprawozdania z wykonania  budżetu  Powiatu Kolskiego za 2021 rok. Opracowanie to stanowi 

wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku budżetowym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 

organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z 
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zamknięcia rachunków budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd 

Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne  z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, które także zostało ujęte w tej 

uchwale.   

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z 

wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej 

niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXIV/255/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2021 r. ze zm.   

W 2021 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych 

porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 

zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 

publicznych. 

W budżecie powiatu kolskiego w 2021 r. dokonano 15 zmian, w tym: 12 na podstawie uchwał 

Rady Powiatu oraz 3 zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w 

kompetencjach tych organów. 

 

UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2021 ROK PO UWZGLĘDNIENIU 

ZMIAN  WYNOSIŁ: 

DOCHODY:    

 plan                          113 051 766,98 zł  
 wykonanie              117 532 329,08 zł    co stanowi  103,96% 
w tym:    

dochody bieżące                   plan                          101 400 481,40 zł  
 wykonanie              103 110 605,02 zł    tj. 101,69% 

dochody majątkowe              plan                          11 651 285,58 zł  
 wykonanie              14 421 724,06 zł    tj. 123,78% 

 

 

O poziomie wykonania dochodów bieżących zadecydowały m.in. wyższe od planowanych 

dochody z tytułu:  

 zajęcia pasa drogowego (300 170,55 zł), 

 udziałów z podatku PIT (1 447 076,00 zł), 

 udziałów z podatku CIT (258 373,07zł), 

 zaliczka na  projekt „Staż zawodowy uczniów ZS RCKU w Kościelcu” – (192 591,00 zł), 

 rozliczenie końcowe wniosku o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017-2019 – projekt 

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych 

Powiatu Kolskiego” – 349 576,23 zł.   
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Dochody budżetu powiatu kolskiego według działów w 2021 roku 

 
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo  48 240,00 zł    

DZIAŁ 020 Leśnictwo  149 128,43 zł   

DZIAŁ 600 Transport  i  łączność  11 127 584,50 zł 

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa   869 822,27 zł   

DZIAŁ 710 Działalność usługowa  2 706 886,22 zł   

DZIAŁ 750 Administracja publiczna  519 129,89 zł   

DZIAŁ 752 Obrona narodowa   7 320,00 zł   

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  6 155 754,34 zł 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości  194 419,82 zł 

DZIAŁ 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie   posiadających 
osobowości prawnej 

23 542 978,07 zł 

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia  60 482 831,35 zł   

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie  2 849 378,83 zł   

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia  1 001 276,87 zł   

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna  5 725 562,97 zł 

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  466 024,21 zł   

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  380 063,43 zł     

DZIAŁ 855 Rodzina    1 246 613,31 zł 

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  57 114,57 zł 

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport 2 200,00 zł   

Razem 117 532 329,08 zł    
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WYDATKI:    

 plan                          122 179 160,44 zł  
 wykonanie              105 661 514,08 zł co stanowi   86,48 % 
w tym:    

wydatki bieżące                   plan                          96 880 844,81 zł  
 wykonanie              88 884 640,31 zł tj.  91,75% 

wydatki majątkowe              plan                          25 298 315,63  zł  
 wykonanie              16 776 873,77 zł tj.  66,32% 

 
Niższe wykonanie planu wydatków wynika m.in. z nie wykonania w całości planowanych 

inwestycji drogowych: 

 „Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś  Wielka – etap I”  - pozostało 3 072 196,05 zł 

 „Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK  92 w kierunku 

miejscowości Rdutów” – pozostało  1 857 272,41 zł 

Ponadto na niższe wykonanie wpłynęły również oszczędności po wykonaniu zadań 

 „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce – pozostało 1 014 995,77 zł, 

 „Przebudowa ul. PCK w Kole” – pozostało 560 450,09 zł, 

Wpływ miało, również niewykorzystanie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

351 152,00 zł. 

 
W budżecie zaplanowano przychody z nadwyżki z lat ubiegłych,  przychodów z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych, przychodów wynikających z rozliczenia środków 

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 

finansowanego z udziałem tych środków oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

6 ustawy i rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych  kredytów.    

 

  PLAN WYKONANIE 
PRZYCHODY                                     w  wysokości 9 950 127,96 zł      21 285 111,66 zł 

przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia 

dochodów i wydatków nimi finansowanych 
4 185 876,00 zł        5 185 876,00 zł    

przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 
5 ust. 1pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu 

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków     
934 386,17 zł           934 386,17 zł 

wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                0,00 zł       3 222 734,50 zł 
nadwyżka z lat ubiegłych w  wysokości            4 829 865,79 zł      11 942 114,99 zł 

   

ROZCHODY                                      w  wysokości 822 734,50 zł        822 734,50 zł        
spłaty kredytów                           w  wysokości 822 734,50 zł         822 734,50 zł        

 

 

W wyniku realizacji budżetu za 2021 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości  

11 870 815,00 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 177 265,50 zł.   
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Wydatki budżetu powiatu kolskiego według działów w 2021 roku 

 
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo  32 152,96 zł     

DZIAŁ 020 Leśnictwo  230 808,73 zł 

DZIAŁ 600 Transport  i łączność  19 787 852,94 zł 

DZIAŁ 700 Gospodarka  mieszkaniowa  356 399,05 zł 

DZIAŁ 710 Działalność usługowa  954 663,59 zł   

DZIAŁ 750 Administracja publiczna  12 896 068,94 zł   

DZIAŁ 752 Obrona narodowa  7 320,00 zł 

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  6 338 648,13 zł 

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości  194 419,82 zł   

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego  19 754,46 zł   

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie  40 837 522,90 zł      

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia  4 285 739,04 zł 

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna  6 968 561,10 zł   

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  2 648 705,45 zł 

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  6 900 701,13 zł             

DZIAŁ 855 Rodzina  2 740 600,56 zł 

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  15 744,00 zł 

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego  186 991,33 zł 

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport  258 859,95 zł 

Razem 105 661 514,08 zł 
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I.3.3) Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  
 

 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) 

jednostek powiatu oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji konkretnych inwestycji. Na poniższym wykresie można zaobserwować że rok 2021 był 

rokiem pod względem wydatków trzecim w kolejności w ciągu ostatnich siedmiu lat jeśli chodzi o 

wydatki inwestycyjne powiatu kolskiego. Niższe od zaplanowanych wydatki wynikają z faktu, że dwie 

inwestycje drogowe tj. „Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś  Wielka – etap I”  oraz „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK  92 w kierunku miejscowości 

Rdutów” mają słaby stan zaawansowania robót.  

 

 
Wydatki inwestycyjne powiatu kolskiego 

W 2021 roku wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie ponad 16 mln zł. Do ważniejszych 

wydatków składających się na powyższą kwotę możemy zaliczyć niżej wymienione zadania:  

 

 Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce 2 982 496,46 zł 

 Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem 
socjalnym 

2 075 337,74 zł 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I 1 077 654,97 zł 

 Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z 
wyposażeniem” 

1 016 790,93 zł 

 Dofinansowanie do zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal 
dla dwóch oddzialów SPZOZ w Kole” 

987 128,77 zł 

 Przebudowa ul. PCK w Kole 939 549,91 zł 

 Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P 885 369,90 zł 

 Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i 
B Starostwa Powiatowego w Kole 

673 777,66 zł 

4 350 837,66 zł 

8 900 804,80 zł 

15 301 794,61 zł 

20 172 346,88 zł 

14 300 479,38 zł 

22 062 776,88 zł 

16 776 873,77 zł 

 zł-

 zł5 000 000,00

 zł10 000 000,00

 zł15 000 000,00

 zł20 000 000,00

 zł25 000 000,00

2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r.
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Natomiast plan wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdział 60014 § 6050 dotyczący m.in. 

zadań drogowych ustalony w wysokości 17 145 794,78 zł  wykonano  w wysokości  10 101 245,51 zł.  

należy przy tym dodać, że w 2021 roku ponad 3 mln zł zostało wydatkowane na usługi remontowe na 

drogach powiatowych. Wydatki poniesiono na następujące zadania: 
 

Gmina Babiak - 510 386,81 zł 

(Gmina 196 516,92 zł, Powiat 313 869,89 zł w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
272 049,89 zł) 

1. „Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz” - 41 820,00 zł - dokumentacja budowlano 
wykonawcza  

2. „Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary – Luboniek”- 81 342,15 zł,  
(Gmina: 34 114,90 zł- Powiat w tym RFIL: 47 227,25 zł) 

3. „Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze”- 179 038,56 zł, (Gmina: 
75 088,77 zł- Powiat w tym RFIL: 103 949,79 zł) 

4. „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn Przybyłów”- 147 599,49 zł, 
(Gmina: 61 903,23 zł- Powiat w tym RFIL: 85 696,26 zł) 

5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na terenie Gminy 
Babiak”- 60 586,61 zł, 
(Gmina: 25 410,02 zł- Powiat w tym RFIL: 35 176,59 zł) 
 

Gmina Grzegorzew - 695 201,74 zł  
(Gmina 373 817,65 zł - Powiat 321 384,09 zł) 

1. „Przebudowa  drogi powiatowej  nr 3199P w Boguszyńcu”- 113 179,73 zł  
(Gmina: 67 907,84 zł- Powiat: 45 271,89 zł) 

2. „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P 
w Grzegorzewie”- 15 570,22 zł  
(Gmina: 7 785,11 zł- Powiat: 7 785,11 zł) 

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny” – 9 000,00 zł- 
wydatek dotyczył wykonania map do celów projektowych oraz ich późniejszej aktualizacji. (Gmina: 
3 600,00 zł- Powiat: 5 400,00 zł) 

4. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach”- 162 773,06 zł  
(Gmina: 97 663,84 zł- Powiat: 65 109,22 zł) 

5. „Przebudowa chodnika przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie”- 85 269,62 zł 
 (Gmina: 51 161,77 zł- Powiat: 34 107,85 zł) 

6. „Remont drogi powiatowej nr 3434P w m. Borysławice Zamkowe”- 149 780,18 zł  
(Gmina: 49 921,73 zł- Powiat: 99 858,45 zł) 

7. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew –Boguszyniec”- 159 628,93 zł (Gmina: 
95 777,36 zł- Powiat: 63 851,57 zł) 
 

Gmina Dąbie - 638 991,47 zł   
(Gmina: 244 082,74 zł - Powiat 394 908,73 zł) 

1. „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu”- 77 088,21 zł 
2. „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu”- 49 502,94 zł 

(1-2 Gmina: 50 636,46 zł- Powiat: 75 954,69 zł) 
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo”- 89 507,63 zł (Gmina: 35 803,05 zł- Powiat: 

53 704,58 zł) 
4. „Wyznaczenie granic zewnętrznych drogi powiatowej nr 3416P Zalesie - Rośle wraz z wykonaniem map 

do celów projektowych”- 4 400,00 zł (Powiat: 4 400,00 zł) 
5. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P  w m. Domanin” - 87 876,14 zł 
6. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina -Dąbie” - 133 156,89 zł 
7. „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P  w m. Kupinin” - 51 224,96 zł 

(5-7 Gmina: 108 903,20 zł- Powiat: 163 354,79 zł) 
8. „Remont drogi powiatowej nr 3440P w miejscowości Domanin, Remont drogi powiatowej nr 3442P 

Grabina – Dąbie” - 146 234,70 zł (Gmina: 48 740,03 zł- Powiat: 97 494,67 zł) 
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Miasto Koło - 1 371 306,72 zł 
(Miasto 556 496,83 zł -  Powiat 814 809,89 zł w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
469 774,96 zł ) 

1. „Przebudowa ul. PCK w Kole” - 939 549,91 zł, (Miasto: 469 774,96 zł- Powiat w tym RFIL: 469 774,96 zł) 
2. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego 

skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3 -go Maja w Kole”- 17 500,00 zł- wydatki dotyczyły 
aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu budowy sieci elektroenergetycznej 
oraz opracowania dokumentacji projektowej. (Miasto: 8 750,00 zł- Powiat: 8 750,00 zł) 

3. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w Kole”- 10 790,00 zł - 
wydatki dotyczyły aktualizacji map do celów projektowych, opracowania projektu branży 
oświetleniowej oraz opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. (Miasto: 5 395,00 zł- Powiat 
5 395,00 zł) 

4. „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego 
skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole”- 35 307,00 zł- wydatki dotyczyły aktualizacji map 
do celów projektowych oraz opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej. (Miasto: 17 653,50 
zł- Powiat: 17 653,50 zł) 

5. „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”- 9 900,00 zł (Miasto: 4 950,00 zł- Powiat: 4 950,00 zł) 
6. „Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Kole”- 154 542,68 zł (Powiat: 154 542,68 zł) 
7. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”- Remont ulicy Żeromskiego – 

53 782,00 zł (Powiat: 53 782,00 zł) 
8. „Remont drogi powiatowej nr 3205P ul. Toruńska w Kole”- 149 935,13 zł (Miasto: 49 973,38 zł- Powiat: 

99 961,75 zł) 
 

Gmina Kościelec - 943 047,01 zł 
(Gmina 224 251,66 zł – Powiat 271 070,71 zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 447 724,64 zł) 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów”- 2 780,00 zł- wydatek 
dotyczył wykonania map do celów projektowych.(Gmina: 1 390,00 zł- Powiat: 1 390,00 zł) 

2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P  na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie”- 799 837,91 zł, 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (Gmina: 176 056,64 zł- Powiat: 176 056,63 zł- 
RFRD: 447 724,64 zł) 

3. „Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew”- 140 429,10 zł (Gmina: 46 805,02 zł- Powiat: 
93 624,08 zł) 
 

Gmina Kłodawa - 1 174 185,75 zł 
(Gmina 567 153,82 zł - Powiat 607 031,93 zł) 

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna- Dzióbin- 31 460,10zł- koszt geodezyjnego 
ustalenia przebiegu granic pasa drogowego i koszt wykonania map. (Gmina: 15 730,05 zł- powiat: 
15 730,05 zł)  

2. Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie- 237 912,76 zł 
(Gmina: 118 956,39 zł- Powiat: 118 956,39 zł) 

3. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie- 69 003,00 zł- w ramach zadania została opracowana 
dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Toruńskiej (Gmina: 34 501,50 zł- Powiat: 34 501,50 zł) 

4. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie- 3928,80 zł- wydatki 
dotyczyły zakupu map z powiatowego zasobu geodezyjno – kartograficznego oraz wykonania 
dokumentacji technicznej (Gmina: 1 964,40 zł- Powiat: 1 964,40 zł) 

5. Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa- 135 166,34 zł 
6. Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew- 130 699,45 zł 

( 5-6 Gmina: 132 932,90 zł- Powiat: 132 932,90 zł) 
7. Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy- 

139 437,15 zł (Gmina: 69 718,58 zł- Powiat: 69 718,58 zł) 
8. Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne- Dąbrówka do granic 

Gminy- 102 147,60 zł (Gmina: 51 073,80 zł- Powiat: 51 073,80 zł) 
9. Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa- Dzióbin- 174 458,83 zł koszty w 2021 

roku. Realizacja zadania ma zostać zakończona do dnia 31-05-2022 r. (Gmina: 92 290,64 zł- Powiat: 82 
168,19 zł)  
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10. Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie- droga powiatowa nr 3401P oraz remont drogi powiatowej nr 
3405P w m. Głogowa- 149 971,68 zł (Gmina: 49 985,56 zł- Powiat: 99 986,12 zł) 
 

Gmina Olszówka - 564 867,69 zł  
(Gmina 215 950,46 zł - Powiat 348 917,23 zł) 

1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie”- 39 500,00 zł - w ramach realizacji 
inwestycji została wykonana dokumentacja budowlano wykonawcza. (Gmina 15 800,00 zł- Powiat: 23 
700,00 zł) 

2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P w miejscowości Zawadka”- 261 916,23 zł (Gmina: 104 766,49 
zł- Powiat: 157 149,74 zł) 

3. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P odcinku Krzewata – Zawadka”- 113 577,19 zł (Gmina: 
45 430,88 zł- Powiat: 68 146,31 zł) 

4. „Remont drogi powiatowej nr 3404P w m. Olszówka”- 149 874,27 zł (Gmina: 49 953,09 zł- Powiat: 
99 921,18 zł) 
 

Gmina Chodów  - 682 900,26 zł   
(Gmina: 360 203,26 zł – Powiat: 322 697,00 zł) 

1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z droga krajową nr DK 92 w 
kierunku miejscowości Rdutów”- 2 752 280,51 zł ,Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 1 911 391,09 zł.  
W 2021 roku rozliczono 239 793,12 zł. (Gmina: 214 269,78 zł- Powiat: 25 523,34 zł) 

2. „Przebudowa  drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków”- 189 918,64 zł (Gmina: 145 933,48- 
Powiat: 43 985,16 zł) 

3. „Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice”- 49 991,63 zł (Powiat: 49 991,63 zł) 
4. „Remont drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie i Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. 

Dzierzbice”- 149 975,75 zł (Powiat: 149 975,75 zł) 
5. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”- droga powiatowa nr 2150P 

Bowyczyny- Kotków- 53 221,12 zł (Powiat: 53 221,12 zł) 
 

Gmina Koło - 723 461,01 zł  
(Gmina 245 787,03 zł - Powiat 477 673,98 zł) 

1. „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek”- 167 740,68 zł 
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna”- 172 590,58 zł 

(1-2 Gmina:136 132,51 zł- Powiat: 204 198,75 zł) 
3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle”- 159 592,93 zł 

(Gmina: 63 837,17 zł- Powiat: 95 755,76 zł) 
4. „Remont drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle”- 137 465,79 zł (Gmina: 45 817,35 zł- Powiat: 

91 648,44 zł) 
5. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”- droga powiatowa nr 3406P w m. 

Przybyłów- 86 071,03 zł (Powiat: 86 071,03 zł) 

 
Gmina Przedecz - 5 964 083,16 zł  
(Gmina: 888 968,74 zł - Powiat: 1 336 866,88 zł - RFRD- 3 738 247,54 zł) 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka Etap I”- 5 460 921,69 
zł,  Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 3 738 247,54 zł. Rozliczone w 2021 roku- 1 032 294,97 zł . 
Inwestycja dwuletnia. (Gmina: 689 069,66 zł- Powiat: 1 033 604,49 zł- RFRD: 3 738 247,54 zł) 

2. „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu”- 155 570,81 zł 
3. „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie”- 144 277,81 zł  

(2-3 Gmina: 199 899,08 zł- Powiat: 99 949,54 zł) 
4. „Remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna”- 99 922,99 zł (Powiat: 99 922,99 zł) 
5. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”- Przedecz ulica Markowskiego- 

21 998,30 zł (Powiat:21 998,30 zł) 
6. „Remont zdegradowanych nawierzchni dróg i ulic powiatowych”- droga powiatowa nr 3406P w m. 

Katarzyna- 81 391,56 zł (Powiat: 81 391,56 zł) 
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Gmina Osiek Mały - 5 764 249,32 zł  
(Gmina: 243 144,50 zł – Powiat: 2 497 082,68  zł - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg- 3 024 022,14 zł) 

1. „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”- 5 131 402,28 zł, Rządowy Fundusz 
Rozwoju Dróg (Powiat: 2 107 380,14 zł- RFRD: 3 024 022,14 zł) 

2. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary Luboniek  w 
miejscowości Osiek Mały Kolonia”- 363 129,03 zł (Gmina: 145 251,61 zł- Powiat: 217 877,42 zł) 

3. „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce Osiek Mały w miejscowości 
Witowo”- 119 878,18 zł (Gmina: 47 951,27 zł- Powiat: 71 926,91 zł) 

4. „Remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Łuczywno i Remont drogi powiatowej nr 3206P w 
miejscowości Drzewce”- 149 839,83 zł (Gmina: 49 941,62 zł- Powiat: 99 898,21 zł) 

 

 

I.3.4) Wieloletnia Prognoza Finansowa   
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2021 – 2027 została uchwalona na 

podstawie Uchwały Nr XXXIV/254/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. W 2021 roku WPF 

na lata 2021-2027 była zmieniana 11 razy. Na dzień 1 stycznia 2021 roku kwota zadłużenia 

wynikająca z zaciągniętych kredytów wynosiła 3 222 734,50 zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów 

bankowych w 2021 roku przeznaczono kwotę 822 734,50 zł a na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie 

wyniosło 2 400 000,00 zł. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2021-2027 w 2021 roku przedstawia się następująco: 

Wydatki bieżące na programy realizowane z funduszu Unii Europejskiej: 
 

1. Poprawa  jakości  kształcenia  w  Zespole  Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Kościelcu  

Realizacja w 2021 r.    limit    -    212 274,14 zł  wykonanie  -   150 555,38 zł 

2. Ze  szkoły  na rynek  pracy –  wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu 

Realizacja w 2021 r.    limit    -  533 155,11 zł   wykonanie  - 235 504,60 zł    

limit    - 5 046,00 zł  wykonanie -      5 046,00 zł 

3. Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu ERASMUS + 

Akcja 1 Mobilność Edukacyjna 

Realizacja w 2021 r.   limit    -    319 570,33 zł   wykonanie  - 296 160,65 zł    

    limit    -  10 800,00  zł  wykonanie -   10 747,83 zł  

4. W Kole wiedzy i kompetencji  

a) Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 

Realizacja w 2021 r.    limit    -    135 006,71 zł               wykonanie  -  84 629,81 zł 

b) Jednostka realizująca: Liceum Ogólnokształcące w Kole im. Kazimierza Wielkiego 

Realizacja w 2021 r.    limit    -    177 525,02 zł               wykonanie  -  84 610,60 zł 

c) Jednostka realizująca: Zespół Szkół Ekonomicznych – Administracyjnych w Kole 

Realizacja w 2021 r.    limit    -    109 396,32 zł               wykonanie  - 62 215,99 zł 

d) Jednostka realizująca: Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole 

Realizacja w 2021 r.    limit    -   168 840,41 zł               wykonanie  -  77 334,72 zł 

e) Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole 

Realizacja w 2021 r.    limit    -    83 895,82 zł               wykonanie  -  35 696,06 zł 
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Wydatki na programy na zadania inwestycyjne realizowane z funduszu Unii Europejskiej: 

2. Dofinansowanie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia  informatyczne  umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.  

Realizacja w 2021 r.   limit    -    1 641,85 zł             wykonanie  -    1 641,85 zł     
 

 

Wydatki na zadania pozostałe: 
 

3. Dostawa spersonalizowanych  dokumentów komunikacyjnych  w  Starostwie   Powiatowym w 

Kole  

Realizacja w  2021 r.   limit   - 600 000,00 zł                 wykonanie - 538 529,25 zł 

4. Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej 

Realizacja w 2021 r.   limit  - 319 916,64 zł         wykonanie  -  319 916,64 zł 

5. Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022 

Realizacja w 2021 r.   limit   -  328 484,24 zł                 wykonanie – 236 200,13 zł 

6. Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego 

w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27 

Realizacja w 2021 r.   limit  - 126 161,10 zł                 wykonanie  - 126 161,10 zł 

7. Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa 

Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 

Realizacja w 2021 r.   limit - 165 951,37 zł                 wykonanie  - 153 185,88 zł 

8. Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021 

Realizacja w 2021 r.   limit - 253 044,00 zł                 wykonanie - 253 043,14 zł         

9. Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 

Realizacja w 2021 r.   limit - 627 552,00 zł                  wykonanie – 627 551,31 zł 

10. Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 

Realizacja w 2021 r.  limit – 128 000,00 zł                      wykonanie – 118 491,35 zł 

11. Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 

Realizacja w 2021 r.  limit – 219 250,80 zł                      wykonanie – 218 576,18 zł 

12. Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i 

zagranicznym 

Realizacja w 2021 r.  limit - 286 438,45 zł                     wykonanie  - 241 264,63 zł 

13. Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w 

Kole 

Realizacja w 2021 r.  limit – 500 000,00 zł                      wykonanie – 463 961,74 zł 

14. Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń 

Realizacja w 2021 r.  limit –  500 000,00 zł                      wykonanie – 353 220,17 zł 

15. Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 

Realizacja w 2021 r.  limit -   77 000,00 zł       wykonanie - 77 000,00 zł 

16. Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 

Realizacja w 2021 r.  limit -  100 000,00 zł        wykonanie - 100 000,00 zł 

17. Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 

Realizacja w 2021 r.  limit -  0,00 zł 

18. Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2021/2022 

Realizacja w 2021 r.  limit -  0,00 zł 

19. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce. 
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Realizacja w 2021 r.  limit - 3 997 492,23 zł          wykonanie -  2 982 496,46 zł,  

20. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P. 

Realizacja w 2021 r. limit - 930 000,00 zł                        wykonanie  - 885 369,90 zł 

21. Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin 

Realizacja w 2021 r.  limit -  31 200,00 zł          wykonanie -  30 800,00 zł 

22. Dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z 

wyposażeniem” 

Realizacja w 2021 r.  limit -  1 080 000,00 zł         wykonanie - 1 016 790,93 zł 

23. Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. 

Realizacja w 2021 r.   limit - 60 000,00 zł        wykonanie -  0,00 zł 

24. Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 69 000,00 zł        wykonanie - 68 003,00 zł 

25. Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem  

A i B Starostwa Powiatowego w Kole. 

Realizacja w 2021 r.  limit -  678 972,00 zł      wykonanie - 673 777,66 zł 

26. Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzisław Stary-Luboniek; 3427P Dębno 

Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położonych 

na terenie Gminy Babiak  

Realizacja w 2021 r.  limit  -  41 820,00 zł        wykonanie -  41 820,00 zł 

27. Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości 

Zawadka, Nr 3415P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie 

Realizacja w 2021 r.  limit -  39 500,00 zł        wykonanie - 39 500,00 zł 

28. Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym 

Realizacja w 2021 r.  limit - 2 300 000,00 zł        wykonanie -  2 075 337,74 zł 

29. Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew-Ponętów Dolny 

Realizacja w 2021 r.  limit - 12 500,00 zł        wykonanie - 9 000,00 zł, tj. 72,00% 

30. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w 

kierunku miejscowości Rdutów. 

Realizacja w 2021 r. limit  - 2 097 065,53 zł           wykonanie - 239 793,12 zł 

31. Przebudowa drogi powiatowej 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka – Etap I 

Realizacja w 2021 r.  limit  - 4 149 851,02 zł            wykonanie - 1 077 654,97 zł 

32. Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów 

Realizacja w 2021 r.  limit - 2 780,00 zł        wykonanie - 2 780,00 zł 

33. Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach 

jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 20 000,00 zł        wykonanie - 17 500,00 zł 

34. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 14 000,00 zł        wykonanie - 10 790,00 zł 

35. Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego na 

odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 0,00 zł      

36. Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 0,00 zł      

37. Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego  

w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów. 

Realizacja w 2021 r.  limit - 0,00 zł      
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38. Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego 

Przedecz-Katarzyna. 

Realizacja w 2021 r. limit - 0,00 zł     

39. Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej na 

odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Blizna. 

Realizacja w 2021 r.  limit -  0,00 zł    
 

 

 

 

4. Władze powiatu     
 
 

W dniu 21 października 2018 roku w Polsce odbyły się wybory samorządowe, które 

spowodowały zmianę składu Rady Powiatu Kolskiego, Zarządu Powiatu Kolskiego oraz zmianę 

Starosty Kolskiego. W 2021 roku nie doszło do żadnej zmiany w składzie osobowym Rady Powiatu 

Kolskiego. Dotychczasowo pojedyncza zmiana miała miejsce w 2019 roku w związku ze śmiercią 

radnego i wieloletniego Starosty Wieńczysława Oblizajka, w wyniku której skład osobowy rady 

uzupełniony został o panią Dorotę Gałdyn.  
 

Tabela nr 1. Skład Zarządu Powiatu Kolskiego w 2021 roku   
 

 

 

 

Na mocy postanowienia nr 13/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 20.02.2019 r. w 

sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu zmianie uległ skład osobowy Rady Powiatu Kolskiego.  

Skład Rady Powiatu w 2021 roku nie uległ zmianie, a w pełnej obsadzie przedstawiony został w 

poniższej tabeli.   

 

Tabela nr 2. Skład Rady Powiatu Kolskiego w 2021 roku   

Skład Rady Powiatu Kolskiego  
w kadencji 2018-2023 

Uwagi 

Świątek Marek Przewodniczący Rady  

Kasiorek Ryszard  Wiceprzewodniczący Rady  

Kozajda Mariusz Wiceprzewodniczący Rady  

Banasiak Waldemar   

Banaszewski Marek   

Barański Tomasz   

Chęciński Sylwester    

Gałdyn Dorota   objęcie mandatu 28.03.2019 r. 

Kropidłowski Robert    

Królasik Łukasz   

Ławniczak Rafał   

Marciniak Marek   

Marek Czesław   

Oblizajek Wieńczysław  wygaśnięcie mandatu 20.02.2019 r. 

Ochędalska Ewa   

Piorun Radomir   

Sobański Jarosław   

Spliter Lech   

Szarecki Zbigniew   

Tomczak Henryk   

Tomicki Marek   

Wapińska Alicja   
 

Zarząd Powiatu Kolskiego  od 20 listopada 2018 r. 
Kropidłowski Robert Starosta  Banasiak Waldemar Członek Zarządu  

Chęciński Sylwester Wicestarosta  Szarecki Zbigniew Członek Zarządu  

  Tomczak Henryk Członek Zarządu  
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II. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLSKIEGO   
 

Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego sporządzana jest według stanu na dzień 31 

grudnia danego roku na podstawie informacji o przysługujących powiatowi prawach własności do 

nieruchomości, innych niż własność praw majątkowych, dane dotyczące posiadania oraz zdarzenia 

mające wpływ na stan mienia powiatu. Na dzień 31.12.2021 r. stan mienia komunalnego w powiecie 

kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 212 898 295,44 zł. W poniższym zestawieniu 

tabelarycznym przedstawiony został stan mienia z podziałem na grupy.  

Tabela nr 3. Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2021 r.  

Numer grupy Nazwa grupy Wartość 

Grupa 0 

Grunty o powierzchni 612,2178 ha 14 318 093,04 zł 

grunty rolne o pow.     12,5671 ha 105 646,10 zł 

grunty zabudowane o pow.     14,4672 ha 1 954 308,27 zł 

drogi powiatowe o pow.  585,1835 ha 12 258 138,67 zł 

Grupa 1 
Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu 
niemieszkalnego 

45 287 289,75 zł 

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej wodnej 143 773 653,80 zł 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 608 743,84 zł 

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 794 496,41 zł 

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 916 832,29 zł 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 806 877,74 zł 

Grupa 7 Środki transportu 2 066 744,58 zł 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

1 325 563,99zł 

Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 zł 
 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. dokonywano zmian w stanie mienia 
powiatowego. W tym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zwiększyła się na 
skutek:  

1. Powiat nabył  w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego pięć nieruchomości gruntowych zajętych 
pod drogi powiatowe  o łącznej pow. 0,2515 ha  położone  w  Kole, Dębinie, Przedczu, Poloniszu i o 
wartości 3 772,00 zł. 

2. Powiat nabył   w drodze aktu notarialnego od osób fizycznych dwie nieruchomości położone w Kole, 
przy ul. Nagórnej przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej o łącznej powierzchni 0,0037 ha  i 
wartości 5 516,48 zł. 

3. W wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 1,3360 ha dróg powiatowych, natomiast wartość nie uległa 
zmianie. 

 

W 2021 roku wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zmniejszyła się na skutek: 

1. Powiat przekazał  na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.7820.15.2020.2 z dnia 
19.04.2021 r. trzy nieruchomości będące drogami powiatowymi przeznaczone pod rozbudowę drogi 
wojewódzkiej w Dąbiu,  przy ul. Kościuszki, o łącznej pow. 0,0583 ha i wartości 874,50 zł. 

2. Powiat wygasił trwały zarząd dla jednej nieruchomości będącą drogą powiatową, położonej w 
Kłodawie, przy ul. Witanowskiego, która  następnie została sprzedana na rzecz osoby fizycznej, z 
uwagi  na  to,  że została zajęta pod zabudowania  o pow. 0,0014 ha  i wartości 21,00 zł, 

3. Powiat sprzedał nieruchomość gruntową  będącą drogą wewnętrzną, położoną w Powierciu, gm. Koło 
o  pow. 0,1267 ha i wartości 1 622,45 zł. 

4. W wyniku zmian ewidencyjnych ubyło 0,8800 ha dróg powiatowych, natomiast wartość nie uległa 
zmianie. 
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Powiat Kolski z zakresu gospodarowania mieniem powiatu w roku 2021 uzyskał dochody w 

wysokości 99 800,92 zł, z czego: 

 z tyt. użytkowania i służebności - 37 953,01 zł, 

 z tyt. użytkowania wieczystego - 701,57 zł, 

 z tyt. czynszów - 4 735,40 zł, 

 z tyt. wpływów ze sprzedaży - 52 500,00 zł, 

 z tyt. usług -  budynek wielorodzinny w Kole - 3 910,94 zł. 

 

Na realizację zadań z zakresu gospodarowania mieniem powiatu w roku 2021 wydano łączną kwotę 

w wysokości 54 045,70 zł. 

W dalszym ciągu problemem jest nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym położonym na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych w Kole, przy 

ul. Sienkiewicza 1, którego Powiat Kolski przejął obowiązki utrzymania i administrowania. Na dzień 31 

grudnia 2021 r. w budynku tym znajdują się  4 lokale mieszkalne, w których nadal zamieszkuje 11 

osób. Ze względu na zły stan techniczny tego budynku Zarząd Powiatu Kolskiego w dalszym ciągu 

zabiega o przeprowadzenie lokatorów do lokali zamiennych bądź socjalnych. W związku z tym faktem 

powiat wniósł sprawę do Sądu Rejonowego w Kole. Na podstawie wyroku sądowego Gmina Miejska 

Koło została zobowiązana do zapewnienia dwóch lokali socjalnych, natomiast powiat winien 

zapewnić dwa lokale zamienne dla pozostałych lokatorów. W 2021 roku niestety nie udało się 

zrealizować wyroku sadowego w związku z czym nowy termin załatwienia sprawy przeszedł na 

kolejny rok. 

Powiat Kolski nadal posiada na stanie swojego mienia nieruchomość zabudowaną budynkiem 

po byłej szkole, w której mieścił się Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Kole. Od 2019 roku 

podejmowane są próby sprzedaży tej nieruchomości w trybie przetargowym. Jednak nieruchomość  

zlokalizowana w Kole, przy ul. Mickiewicza 14 do dnia dzisiejszego nie może znaleźć nowego 

nabywcy. Kolejny przetarg nieograniczony ogłoszony został w dniu 14 grudnia 2021 r. za cenę 

wywoławczą 998 000,00 zł. W związku z brakiem ofert na zakup nieruchomości planowana jest 

sprzedaż w  kolejnym przetargu w 2022 roku. Ewentualnie należy pomyśleć o innej formie 

zagospodarowania obiektu.  

Szczegółowe przedstawienie stanu mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 

31.12.2021 r. z podziałem na jednostki powiatu, czy też z wykazaniem dochodów z mienia 

przedstawia odrębne opracowanie o nazwie „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 

31.12.2021 r.” przedłożone Radzie Powiatu Kolskiego na sesji w miesiącu czerwcu 2021 roku.  
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III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII     
 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 
 

 

„Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025” została przyjęta przez Radę 

Powiatu Kolskiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku  Uchwałą Nr XXI/132/2016. Zgodnie z zapisami 

Strategii Rozwoju Powiatu Kolskiego, co trzy lata w okresie obowiązywania strategii, winno się 

opracować okresowy raport monitoringowy o  stanie realizacji strategii. Wspomniany raport został 

przyjęty przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwałą nr XVIII/130/2019 z dnia 30 października 2019 roku. 

Strategia określa osiem obszarów strategicznych, których realizacja w 2021 roku polegała na 

następujących czynnościach.    

a) Obszar strategiczny nr 1 Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja 

Celem obszaru strategicznego nr 1 – Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja jest 

wykorzystanie przewag lokalizacyjnych, wsparcie rolnictwa, przedsiębiorczości i zatrudnienia.  

Zadania te w imieniu władz powiatu realizował m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Kole. 

Głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w  Kole w tym zakresie było wspieranie procesu 

tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy oraz realizację subsydiowanego zatrudnienia. Ponadto wsparciem pracodawców 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole było dokształcanie ich oraz ich pracowników w celu 

dostosowania kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki poprzez refundację 

kosztów szkoleń. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na różnego rodzaju formy aktywizacji 

zawodowej to przeszło 5 mln zł. Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku realizował wiele 

projektów z myślą o bezrobotnych, na  które pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizacje 

osób bezrobotnych z Funduszu Pracy i  Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki w kwocie 376 

tys. zł na szkolenia dla pracodawców i pracowników w 2021 r., pokryte zostały z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego. W ramach wsparcia dla firm i przedsiębiorców, których dotknęły skutki COVID-19 

PUP w Kole realizował wsparcie z wspomnianej powyżej Tarczy Antykryzysowej. Wsparcie dla firm i 

przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej było udzielane od miesiąca kwietnia w sposób 

ciągły. Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku rozdysponował kwotę 6 396 854,75 zł. 

Natomiast w ramach kierunku „Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie ustawiczne” obszaru 

strategicznego nr 1 – Powiat Kolski jako organ prowadzący dla sześciu placówek oświatowych, 

przeprowadził wiele inwestycji w oświacie, nie tylko na zadaniach budowlanych, ale także 

edukacyjnych. Do istotnych projektów można zaliczyć Projekt Wsparcie kształcenia zdalnego w ZSEA, 

ZSOiT, ZST i ZSRCKU, czy projekt pn. „W Kole wiedzy i kompetencji”.  

 

b) Obszar strategiczny nr 2 Transport i komunikacja 

Celem obszaru strategicznego nr 2 – Transport i komunikacja jest poprawa dostępności 

komunikacyjnej i wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

W  2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg, jako jednostka organizacyjna Powiatu Kolskiego wykonała 

szereg zadań remontowo – inwestycyjnych na drogach powiatowych, których wartość ogółem to  

prawie 25 mln  zł.   
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Ponadto zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego 

transportu zbiorowego właściwym ze względu na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat. 

W 2021 Powiat Kolski uzyskał dofinansowanie w kwocie 467 325,00 zł  ze środków funduszu rozwoju 

przewozów autobusowych na realizację projektu w ramach, którego dofinansowanych zostało 18 linii 

komunikacyjnych.  

c) Obszar strategiczny nr 3 Zdrowie publiczne i włączenie społeczne 

Celem obszaru strategicznego nr 3 – Zdrowie publiczne i włączenie społeczne jest wysoka 

jakość kapitału ludzkiego. 

W 2021 roku Powiat Kolski złożył wnioski o wsparcie SP ZOZ w Kole w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych dzięki czemu udało się pozyskać 1,4 mln zł z przeznaczeniem na zakup 

specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole oraz zakup 

ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZOZ w Kole.  

Ponadto Powiat Kolski dofinansował w 2021 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Kole następujące zadania: 

  „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”, 

 „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych”, 

 „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole”, 

 „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z 

wykonaniem odwodnień liniowych”, 

 

Łącznie dla wszystkich realizowanych w 2021 roku zadań w SP ZOZ w Kole Powiat Kolski wydatkował 

kwotę w wysokości 1.866.260,33 zł.  

 

d) Obszar strategiczny nr 4 Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna 

Celem obszaru strategicznego nr 4 – Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna jest 

wzrost poziomu integracji mieszkańców i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny. 

W 2021 roku ze względu na trwającą pandemię, która wybuchła w połowie marca 2020 r.  

bardzo ograniczyła działania w tym zakresie. Jednak mimo obostrzeń z tym związanych powiat kolski 

w 2021 roku przeprowadził kilka konkursów dla mieszkańców powiatu promujących powiat jak 

również wiele uroczystości państwowych i religijnych. We wrześniu 2021 r. udało się zorganizować 

wspólnie z gminą Koło powiatowe dożynki jak również „II Powiatową Galę Mistrzów”.  

W dniu 25 maja 2021 r. Starosta Kolski wraz z właścicielami winnicy „Maria” w Korzeczniku 

oraz Regionalnym Towarzystwem Melioracyjnym w Koninie spotkał się z przedstawicielami 

Ambasady Gruzji. Głównym celem spotkania było symboliczne przekazanie sadzonek winorośli – daru 

Ambasadora Gruzji w RP Jego Ekscelencji Pana Ilii Darchiashvili dla Winnicy „Maria” oraz promocja 

lokalnych produktów powiatu kolskiego. 

Działania w zakresie partycypacji społecznej wykonuje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu powiatowego. Realizuje 

zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.  
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e) Obszar strategiczny nr 5 Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność 

Celem obszaru strategicznego nr 5 – Gospodarka niskoemisyjna i dziedzictwo przyrody jest 

ochrona i przyjazne wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrody i zasobów naturalnych. 

Powiat Kolski systematycznie modernizuje obiekty użyteczności publicznej. Zadania 

wynikające z obowiązujących przepisów wykonuje m.in. Wydział Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska Starostwa Powiatowego w Kole. W 2021 r. pracownicy Wydziału uczestniczyli także w 

szeregu szkoleń i spotkań oraz podejmowali działania zmierzające do poprawy stanu środowiska 

naturalnego i podnoszenia  świadomości społeczeństwa. W 2021 roku przeprowadzono również 

konkurs „Rolnik Powiatu Kolskiego”.  

W dniu 7 czerwca 2021 r. oddano do użytku 6 nowych jazów na rzece Rgilewce. Inwestycje te 

zlokalizowane są w gminach Grzegorzew i Kłodawa czyli w miejscach, które borykają się z 

największymi deficytami wody. Koszt inwestycji wyniósł 10 630 817 zł, a głównym inwestorem był 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

f) Obszar strategiczny nr 6 Zarządzanie w samorządzie 

Celem obszaru strategicznego nr 6 – Zarządzanie w samorządzie jest wzrost efektywności 
zarządzania w samorządzie lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem.  
 

Realizacja tego obszaru polegała m.in. na standaryzacji procesów oraz rozwój e-usług 
w  samorządzie poprzez systematyczną rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym udostępnienie e-usług. 

Od 1 stycznia 2021 roku mając na uwadze m.in. stosowanie jednolitych zasad na poziomie 

powiatu we wszystkich placówkach wprowadzono wspólną obsługę  kadrową, płacową i finansową 

szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. W grudniu 2021 r. natomiast 

przystąpiono do wprowadzenia w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego systemu kolejkowego, 

który ma usprawnić działalność wydziału. System ma ruszyć w pierwszym kwartale 2022 roku. 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole oraz pracownicy jednostek podległych 

systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach, 

kursach oraz studiach kierunkowych.   

g) Obszar strategiczny nr 7 Estetyka i ład przestrzenny 

Celem obszaru strategicznego nr 7 – Estetyka i ład przestrzenny jest podniesienie estetyki 

przestrzeni publicznej i uporządkowanie ładu przestrzennego.  

Rewitalizacja poprzez podniesienie estetyki przestrzeni publicznej i uporządkowanie ładu 

przestrzennego w 2021 roku realizowana była m.in. poprzez  udzielenie dotacji z budżetu Powiatu 

Kolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych 

do rejestru zabytków nie będących własnością powiatu dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w 

Grzegorzewie na zadanie pn.: „Wymiana tablicy rozdzielczej mieszczącej się w kościele parafialnym 

pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie”. 

h) Obszar strategiczny nr 8 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 
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Celem obszaru strategicznego nr 8 – Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe jest 

podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego i mienia. 

W 2021 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze” 

ufundowała breloki odblaskowe w kwocie 1 771,20 zł. dla KP Policji w Kole oraz KP PSP w Kole 

na działania prewencyjne. 

W 2021 roku udało się doposażyć jednostkę PSP w Kole w sprzęt i materiały niezbędne do 

prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Powiat Kolski pokrył części kosztów na zakup węży 

pożarniczych w ramach zadania pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i 

likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej straży Pożarnej z 

terenu województwa wielkopolskiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. 

Powiat Kolski przekazał kwotę 20 000 zł. 

Omawiając realizację niniejszego obszaru strategicznego należy wspomnieć, że Powiat Kolski 

w 2021 roku udzielił pomocy finansowej każdej gminie w powiecie kolskim na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego” na łączną kwotę 107 985,99 zł. Jednostki OSP 

w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały kwotę 2 000 zł, jednostki OSP będące 

Jednostkami Operacyjno-Technicznymi posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 500 

zł, natomiast pozostałe jednostki OSP otrzymały kwotę 1 000 zł. Dotację otrzymało łącznie 86 

jednostek OSP, w tym: 14 jednostek w KSRG (28 000,00 zł.), 18 jednostek w gotowości operacyjnej 

(27 000,00 zł.) oraz 54 jednostki „zwykłe” (52 985,99 zł.).  

 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego  
na lata 2021-2025 

 

Po okresie realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych  

na lata 2014 - 2020 nadszedł czas na wytyczenie nowych kierunków i zadań służących niwelowaniu 

niepokojących zjawisk społecznych występujących w naszym powiecie. Podstawą w tych działaniach 

jest niewątpliwie wnikliwa diagnoza społeczna powiatu kolskiego uwzględniająca przede wszystkim 

charakterystykę powiatu, infrastrukturę społeczną oraz dominujące problemy społeczne w powiecie. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025 została 

przyjęta uchwałą Nr XXXIX/277/2021 Rady Powiatu Kolskiego dnia 29 kwietnia 2021 r.  

Misją Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Kolskim na lata 2021 - 

2025 jest wspieranie rodziny oraz dążenie do rozwoju społeczności lokalnej poprzez aktywizację grup 

i rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Aktywizacja oparta jest 

na współpracy jednostek organizacyjnych powiatu, samorządów gminnych i organizacji 

pozarządowych.     

 Naczelnym zadaniem Strategii jest formułowanie wizji, której urzeczywistnienie stanowi o 

realizacji misji. Wizje przyszłości pomocy społecznej w Powiecie Kolskim określono na podstawie 

analizy sytuacji społecznej w regionie. Określone w strategii cele winny być osiągnięte  

do 2025 r. Jest to jednak uwarunkowane przestrzeganiem przez samorządy lokalne, służby socjalne i 

partnerów społecznych, przyjętych form i zasad działania, a przede wszystkim zawiązywaniem 

partnerstw lokalnych na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych. Wzmocni się pomoc 

ukierunkowana na: 
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 wsparcie rodzin oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży, 

 wspieranie działań na rzecz poprawy warunków rozwoju społecznego dla osób starszych i rozwój 

integracji międzypokoleniowej, 

 rozwój profilaktyki zdrowotnej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powiecie.  

  

W 2021 roku realizacja Strategii skupiała się przede wszystkim na poniższych działaniach:  

 współpracy z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, placówkami oświatowymi, służbą 

zdrowia, sądem, policją oraz organizacjami pozarządowymi,  

 aktywności wspierającej i promującej instytucje działające w zakresie pomocy, 

 usprawnianiu przepływu informacji między instytucjami i jednostkami,  

 wzmacnianiu systemu sprzyjającego rozwój dziecka w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych, 

 podejmowaniu kompleksowych działań edukacyjnych, informacyjnych, interwencyjnych służących 

zapobieganiu problemom lub rozwiązywaniu ich we wczesnym stadium, szczególnie poprzez 

dokształcanie kadr pomocy społecznej w powiecie, 

 zwiększeniu dostępności pomocy psychologicznej dla rodzin zastępczych, dzieci oraz pełnoletnich 

wychowanków (poradnictwo i wsparcie psychologiczne na terenie Centrum), 

 rozwijaniu systemu wsparcia dla rodzin dysfunkcyjnych - obejmowano opieką dzieci poza rodziną 

naturalną poprzez umieszczenie w rodzinnych i instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, 

 świadczeniu pomocy finansowej dla rodzin zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin 

zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych przewidziana w ustawie o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej, 

 współpracy PCPR w Kole z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przemocy w rodzinie na terenie gmin 

powiatu kolskiego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 udostępnianiu informacji o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach   występowania przemocy, 

 udzielaniu przez Powiatowe Centrum dofinansowań i indywidualnej pomocy osobom 

niepełnosprawnym w pokonywaniu skutków niepełnosprawności w obszarze opieki nad osobami 

niepełnosprawnymi, umożliwiając środowisku osób niepełnosprawnych powrót w maksymalnym dla 

siebie stopniu do samodzielności i aktywności w sferze społecznej, 

 umożliwianiu osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w obszarze 

integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem poprzez likwidację barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych,  

 zwiększaniu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w działalności sportowej  i kulturalnej,  rozwijaniu 

bazy wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych, 

 finansowaniu ze środków PFRON stypendiów stażowych dla osób niepełnosprawnych organizowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole,   

 przystąpiono do realizacji kolejnej edycji „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami” w 

obszarze B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania), w 

obszarze D (likwidacja barier transportowych); 

 w ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji oraz 

integracji społecznej i zawodowej przystąpiono do realizacji X edycji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” finansowanego ze środków PRFON.  

 

Najistotniejszymi problemami społecznymi, z jakimi borykali się mieszkańcy powiatu w 2021 

roku były niezmiennie niepełnosprawność, uzależnienia (przede wszystkim od alkoholu), 

wielodzietność, przemoc w rodzinie, niedostateczna pomoc oferowana osobom ubogim, 

niewydolność wychowawcza rodzin. W 2021 roku z uwagi na sytuację i panującą w kraju pandemię, 

najistotniejszymi problemami, które jeszcze bardziej doskwierały mieszkańcom były: zanik więzi 

rodzinnych, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wyuczona bezradność. 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2021 rok 
 

27 | S t r o n a  

 

Zaznaczyć należy, że powyższe działania stanowią jedynie część działań podejmowanych na 

terenie Powiatu Kolskiego. Realizacja Strategii jest wynikiem pracy Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kole przy współudziale przedstawicieli samorządu Powiatu Kolskiego, samorządów 

gminnych, instytucji, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. 

 

 3. Program ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024  
z perspektywą do roku 2030 

 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego przyjęty został na podstawie Uchwały 

Rady Powiatu Kolskiego nr XLV.322.2021 z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030”. 

Program został opracowany w celu realizacji polityki ochrony środowiska, która odzwierciedla 

głównie cele europejskiej polityki proekologicznej. Na podstawie danych z gmin położonych na 

terenie Powiatu zestawiono harmonogram rzeczowy działań własnych, monitorowanych oraz 

realizowanych przez samorządy i określono nakłady niezbędne do realizacji Programu. W realizacje 

tych zadań, oprócz Starostwa Powiatowego, zaangażowane były również gminy powiatu oraz 

instytucje drogowe, takie jak Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, 

czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowy i Autostrad Oddział w Poznaniu. Z zapisanych w 

harmonogramie wielu zadań własnych i monitorowanych w 2021 roku udało się zrealizować: 

Zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza  

 Na terenie powiatu kolskiego prowadzono prace związane z utrzymaniem czystości dróg i ulic na 

odcinku około 220 km. 

Zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie zagrożenia hałasem 

 Dokonano odnowy nawierzchni jezdni dróg powiatowych. 

Zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie gospodarowania wodami 

 Wspomaganie działania spółek wodnych, poprzez udzielanie dotacji celowej na bieżące utrzymanie 

wód i urządzeń wodnych. 27 marca 2018 roku Rada Powiatu Kolskiego podjęła uchwałę w sprawie: 

zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Na podstawie uchwały w sprawie udzielenia 

dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i 

urządzeń wodnych czyli eksploatacje, konserwacje oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i 

urządzeń Zarząd Powiatu przyznał dotacje 5 spółkom wodnym, które spełniły kryteria uchwały: GSW w 

Grzegorzewie – 4.400,00 zł; GSW w Osieku Małym – 10.350,00 zł; GSW w Kole – 5.300,00 zł; GSW w 

Olszówce – 5.350,00 zł; GSW w Kościelcu – 1.300,00 zł. 

Zadania realizowane w 2021 roku w zakresie zasobów przyrodniczych 

 wykonano uproszczone plany urządzenia lasu dla osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych 

na terenie gminy Dąbie 

Zadania zrealizowane w 2021 roku w zakresie monitoringu środowiska  

Publikowane były bieżące informacje o stanie środowiska w powiecie z różnych źródeł. Głównymi 

źródłami informacji były raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w 
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Koninie, sprawozdania od przedsiębiorców oraz dane Państwowego Instytutu  Badawczego Państwowego 

Instytutu Geologicznego w Warszawie. 

4. Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla Powiatu Kolskiego 

                                                                                                                   

„Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu 

Kolskiego” został przyjęty przez Radę Powiatu Kolskiego uchwałą nr XLV/208/2009 z dnia 29.11.2009 r. 

Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych 

spowodowanych azbestem, poprzez m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z 

naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym 

odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. 

W 2021 roku powiat kolski nie przystąpił do koordynacji usuwania azbestu z terenu powiatu. 

Należy dodać, że w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów 

zawierających azbest” realizowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu beneficjentami były gminy z terenu 

powiatu. Z ww. programu z terenu powiatu kolskiego skorzystały gmina Kościelec i Olszówka. 

5. Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi na 
2021 rok 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nakłada się obowiązek 

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, tejże ustawy. Zgodnie z ww. ustawą Rada Powiatu Kolskiego podjęła Uchwałę 

nr XXXI/233/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy 

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”. 

Zgodnie z programem współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie na rok 2021 Powiat Kolski zrealizował i osiągnął następujące zadania opisane poniżej.  

Tabela nr 4. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w tym ilość organizacji 
 

Rodzaje zadań publicznych Liczba ofert (liczba organizacji) 

Wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży  

10 ofert (8 organizacji) 

Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej  36 ofert (26 organizacji) 

Wspieranie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego  

12 ofert (9 organizacji) 

 

Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 14 stycznia 2021 r. ogłosił konkursy ofert na realizację zadań 

publicznych w 2021 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty: uchwałą nr 

0025.112.167.2021 w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży, uchwałą nr 0025.112.168.2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej oraz uchwałą nr 0025.112.166.2021 w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego.  
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Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 23 lutego 2021 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021 r.: uchwałą nr 

0025.118.179.2021 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, uchwałą nr 

0025.118.180.2021 w zakresie wsparcia działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz uchwałą nr 

0025.118.178.2021 w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego. 

W 2021 roku przyznano dotację dla organizacji pozarządowych w obszarze wspierania 

rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 32.000 zł. 

(2 organizacje w związku z pandemią nie wykonały zadań).  Listę stowarzyszeń, które wystartowały w 

konkursie przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 5. Lista stowarzyszeń i nazwa zadania w zakresie zwiększenia aktywności kulturalnej  

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 

1. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podst. im. 

Wł. Umińskiego w Przedczu „Przyjaźni 
Szkole” 

XVII Betlejemskie Światełko Pokoju 3 000 

2. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. 
Mikołaja” 

Muzyczno-plastyczne warsztaty integracyjne 1 000 

3. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 

„Wartaki” 
Wartakowski edukacyjno-płytowy rok 3 000 

4. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 

„Wartaki” 
2. Harcerski Festiwal Piosenki”Bez gitary ani rusz”-

Koło 2021 
3 500 

5. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 

w Ruszkowie Drugim 
Wyjazdy o charakterze historycznym sposobem na 

poznawanie starszej i nowszej historii Polski 
1 500 

6. 
Stowarzyszenie 

„Dom’ 
„Pielęgnując patriotyzm chronimy dziedzictwo 

narodowe” 
2 000 

7. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i 

Akrobatyki Zespołu Tanecznego Muza 
Wpływ popularyzacji tańca na rozwój kultury i sztuki 

m.in.. w warunkach pandemii 
3 000 

8. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich 

w Dobrowie 
Europejskie Targi Regionów 2 000 

9. 
Towarzystwo 

Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” 
Udział w dwóch przeglądach chóralnych 2 000 

10. 
Towarzystwo 

Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” 
Organizacja warsztatów chórowych 2 000 

11. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” Zachwyty-koncert z ambicjami 5 000 

12. Stowarzyszenie „Kolska Trójka” Koncert Świąteczny Anioły są wśród nas 4 000 
 

W obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku przyznano dotację 

w łącznej kwocie 80.000 zł (1 organizacja nie podpisała umowy, 3 organizacje w związku z pandemią 

nie zrealizowały zadań). Listę stowarzyszeń, które wystartowały w konkursie przedstawia poniższa 

tabela.  

Tabela nr 6. Lista stowarzyszeń i nazwa zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu   

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 

1. 
Uczniowski Klub Sportowy Kiełbaska w 

Kościelcu 
Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

na terenie Powiatu Kolskiego 
4 000 

2. Klub Sportowy „Baszta Przedecz” 
Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 

różnych dyscyplinach sportowych 
2 500 

3. Klub Seniora „Trzecia Zmiana” W zdrowym ciele-zdrowy duch 2 000 

4. Klub Seniora „Trzecia Zmiana” Aktywnym być-tanecznie żyć 2 000 

5. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. 
XIX Regionalny Turniej Tenisa Stołowego WSSS 

„Sprawni Inaczej” 
1 200 
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Mikołaja” 

6. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w 
Przedczu „Przyjaźni Szkole” 

Żegnaj lato na rok 2 000 

7. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło 
VIII Regionalny Dzień Młodego Sportowca Olimpiad 

Specjalnych  
1 500 

8. Uczniowski Klub Sportowy Warta Koło Mityng jeździecki Olimpiad Specjalnych 1 300 

9. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik 

Kłodawa 
Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 

różnych dyscyplinach sportowych 
1 100 

10. Konie 24h Kolski Piknik Jeździecki 1 000 

11. Konie 24h Konie Dzieciom – 2021 1 500 

12 Gminny Klub Sportowy Osiek Wielki Sportowe otwarcie wakacji 2021 3 500 

13. Ludowy Zespół Sportowy „Sparta” Barłogi Rozwój i prowadzenie sekcji piłki nożnej w Barłogach 3 500  

14. 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole 

Bieg przełajowy 1 000 

15. 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub 
Sportowy „Triathlon” przy SP nr 5 w Kole 

Doskonalenie pływania 1 000 

16. Klub Sportowy „Orzeł” Grzegorzew 
Szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w 

różnych dyscyplinach sportowych 
4 000 

17. Stowarzyszenie Malinowa Mamba Maraton 24h pod dachem 4 000 

18. Stowarzyszenie Malinowa Mamba Bieg o Puchar Malinowej Mamby 4 000 

19. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i 

Akrobatyki Zespołu Tanecznego Muza 
Udział dzieci i młodzieży z Zespołu Tanecznego 

MUZA w konkursach/turniejach 
3 000 

20. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i 

Akrobatyki Zespołu Tanecznego Muza 
Warsztaty z tańca i akrobatyki z zasadami fair-play 1 500 

21. 
Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży Wiejski 

Klub Sportowy „Straszkovia Straszków” 
Jednodniowy turniej piłki nożnej dla dzieci i 

młodzieży z powiatu kolskiego 
1 900 

22. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w 

Dobrowie 
Jednodniowy Rajd Rowerowy 500 

23. 
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy 

Olimpia Koło 
Obchody Jubileuszu 100-lecia Powstania Miejskiego 

Klubu Sportowego Olimpia Koło 
5 000 

24. 
Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy 

Olimpia Koło 
Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej 4 000 

25. Kolski Klub Sportów Walki Rodzinny Turniej Sprawnościowy 2 000 

26. Kolski Klub Sportów Walki Szkolenie dzieci i młodzieży w sportach walki 3 000 

27. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło 
Organizacja ogólnopolskiego turnieju siatkówki dla 

dziewcząt 
1 500 

28. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło 
Szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce 

siatkowej 
2 500 

29. 
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 

„HURAGAN” Koło 
Doskonalenie młodych pływaków 2 500 

30. Kolskie Towarzystwo Cyklistów XIII Wyścig Kolarski Nad Wartą 500  

31. Kolskie Towarzystwo Cyklistów 
Szkolenie dzieci i młodzieży z kolarstwa w Powiecie 

Kolskim 
500 

32. Ludowy Zespół Sportowy „Karszew” W zdrowym ciele zdrowy duch  2 000 

33. Miejski Klub Sportowy Dąbie 
Organizacja turniejów piłkarskich dla dzieci i 

młodzieży  
1 500 

34. Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do Szkolenie oraz udział w zawodach Karate 2 000 

35. Młodzieżowy Klub Sportowy Brdów  Wirtualnie przez Wisłę 1 000 

36. MLUKS Warta Eremita Dobrów 
Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci i 

Młodzieży z Powiatu Kolskiego 
4 000 

 

W roku 2021 przyznano także dotację dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na 

organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w łącznej wysokości 23.000,00 zł. Listę 

stowarzyszeń, które wystartowały w konkursie przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 7. Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Przyznana 

kwota 
1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Zdrowo jem-więcej wiem-ruszam się 3 000 
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Podstawowej, im. Wł. Umińskiego w 
Przedczu „Przyjaźni Szkole” 

2. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 

„Wartaki” 
48 Międzynarodowy Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży 

Szkolnej Kielce 2021 
0 

3. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 

„Wartaki” 
„Granie na polanie”- letnie warsztaty artystyczne 

Wartaków 
4 500 

4. 
Stowarzyszenie Klub Sportowy Górnik 

Kłodawa 

Organizowanie różnych form wypoczynku: Kolonii, 
półkolonii, biwaków, obozów itp. Zorganizowanych 

zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i 
młodzieży dla osób z terenu Powiatu Kolskiego. 

4 000 

5. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych „Przyjaciele Św. 
Mikołaja” 

Wypoczynek w Gospodarstwie Agroturystycznym 2 000 

6. 
Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub 

Sportowy „BRDÓW” 
„Obóz wioślarski”-letni 2021” 1 500 

7. 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowska Klub 

Sportowy „Triathlon”  
Biwak sportowy 1 000 

8. 
Międzyszkolny Ludowy Uczniowska Klub 

Sportowy „Triathlon”  
„Biała szkoła” 1 000 

9. Kolski Klub Sportów Walki Wypoczynek – KKSW lato 2021 3 000 

10. Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do 
Obóz rekreacyjno-sportowy dla dzieci i młodzieży z 

terenu powiatu kolskiego 
3 000 

 

Jak widać z powyższych zestawień w 2021 roku na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w postaci wspierania zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty z zakresu:  
 

 Rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 32.000 zł 

 Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 23.000 zł  

 Upowszechniania kultury fizycznej – 80.000 zł  

W 2021 roku Zarząd Powiatu Kolskiego nie zawarł umowy w trybie art. 19a ustawy tj. nie 

zlecił realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem 

otwartego konkursu ofert.  

Uchwałą nr 0025.107.154.2020 Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 2 grudnia 2020 r. 

rozstrzygnął otwarty konkursu ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku. To zagadnienie zostało przedstawione w 

rozdziale XVI niniejszego raportu.  

6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 powstał w oparciu o 

przepisy ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Został przyjęty do realizacji przez Radę Powiatu Kolskiego 

Uchwałą NR XXII/159/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Głównym celem Powiatowego Programu 

Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 jest wspieranie rozwoju pieczy zastępczej w powiecie 

kolskim ze szczególnym nastawieniem na tworzenie rodzinnych form.  

Dziecku, któremu rodzina biologiczna nie jest w stanie zapewnić opieki i wychowania należy 

zorganizować opiekę zastępczą. Rodzina zastępcza jest szansą na wzrastanie dziecka w warunkach 

zbliżonych do naturalnych. Nacisk kładzie się na rozwijanie rodzinnych form opieki zastępczej oraz 

kompleksową pracę z rodziną biologiczną na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego. 
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Propagowanie i rozwijanie rodzinnej pieczy zastępczej ma uzasadnienie społeczne i ekonomiczne, 

bowiem to jeden z najbardziej efektywnych i pożądanych sposobów ochrony  i pomocy dzieciom 

pozbawionym prawidłowo funkcjonującej rodziny. 

Wspieranie rodzin zastępczych w wypełnianiu ich obowiązków oznacza zaangażowanie ze strony 

wielu instytucji. Główne cele to zapewnienie opieki i wychowania dzieciom wymagającym 

umieszczenia w pieczy zastępczej oraz zapewnienie wsparcia rodzinom oraz usamodzielniającym się 

wychowankom. Cele te są możliwe do osiągniecia poprze podjęcie określonych zadań tj. akcje 

promujące rodzicielstwo zastępcze poprzez zaznajomienie społeczności lokalnej z funkcjonowaniem 

pieczy zastępczej (ulotki, ogłoszenia w mediach społecznościowych, promocja rodzin podczas imprez 

powiatowych). Kolejne zadanie to tworzenie nowych rodzin zastępczych, prowadzenie procedury 

kwalifikacyjnej, organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

Istotne znaczenie ma współpraca ze środowiskami lokalnymi - OPS, sądami, szkołami.  

W Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie kolskim  na lata 2020 - 2022 

zaplanowano utworzenie do dwóch rodzin zastępczych zawodowych, jednakże ze względu na brak 

kandydatów do jej pełnienia nie powstała zaplanowana rodzina zastępcza.   

W 2021 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowało: 

 36 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 55 małoletnich, 

 11 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 18 małoletnich, 

 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 8 małoletnich. 

 
W roku 2021 łącznie funkcjonowało 50 rodzin, w których przebywało 81 dzieci. 

 

Tabela Nr 8. Podział rodzin zastępczych według form rodzinnej pieczy zastępczej na koniec 2021 r.  

Typ rodzin zastępczych Liczba rodzin Liczba dzieci 

Spokrewnione 36 55 

Niezawodowe 11 18 

Zawodowe 3 8 

 

Tabela Nr 9. Wiek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na koniec  2021 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych niezawodowych zawodowych 

Dzieci w pieczy 
zastępczej w wieku: 

55 18 8 

poniżej 1 roku 0 0 0 

od roku 1 do 3 lat 5 1 1 

4 - 6 lat 5 2 1 

7 - 13 lat 18 8 3 

14 - 17 lat 21 7 3 

18 - 24 lat 6 0 0 

 

 W 2021 r. w Zespole do spraw Pieczy Zastępczej, który koordynuje dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, pracowało łącznie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 2 

pracowników socjalnych, pedagog oraz psycholog. 

 W ciągu całego 2021 r. pod opieką koordynatorów było 30 rodzin zastępczych, przy czym w 

danym czasie każdy koordynator miał pod opieką maksymalnie 15 rodzin. Koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej odbyli łącznie 359 wizyt bezpośrednich w środowisku rodzin zastępczych, sporządzili 

51 planów pomocy dziecku z wytycznymi do bieżącej pracy rodzin z dziećmi, zgłosili wraz z Zespołem 
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ds. Pieczy Zastępczej do adopcji 11 dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną, na bieżąco 

wspierali pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej w procesie usamodzielnienia się. 

Koordynatorzy uczestniczyli także w konsultacjach w ramach okresowej oceny sytuacji dziecka oraz w 

ocenach rodzin. Łącznie odbyło się 14 spotkań, podczas których dokonano ocen 249 dzieci oraz 7 

spotkań rodzin ws. okresowej oceny sytuacji rodzin zastępczych podczas których dokonano ocen 47. 

Podejmowany był regularny kontakt ze środowiskiem lokalnym w szczególności z podmiotami 

realizującymi zadania na rzecz dziecka i rodziny.  Podjęto kontakt z rodzicami biologicznymi 

dzieci/bliskimi członkami rodziny - 80 (w środowisku), 38 (telefoniczny), 5 (w siedzibie Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie), ze szkołami oraz przedszkolami, specjalnymi ośrodkami szkolno - 

wychowawczymi, bursami szkolnymi, internatami - 57 razy, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej 

oraz Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej - 9, prawnikami, Sądem Rodzinnym oraz kuratorami 

zawodowymi i kuratorami społecznymi - 124, psychologiem PCPR - 175, pracownikami socjalnymi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - 200, organizatorem RPZ - 83.  

 Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej prowadzili pracę socjalną z rodzinami zastępczymi 

odbywając wizyty w ich środowisku zamieszkania w celu oceny sytuacji opiekuńczo  wychowawczej 

małoletnich umieszczonych w pieczy zastępczej. Sprawdzano również sytuację szkolną dzieci 

(osiągane wyniki w nauce, zachowanie w szkole, frekwencję, kontakty z rówieśnikami itp.). Na 

podstawie przeprowadzanych comiesięcznie okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w 

rodzinach zastępczych do Sądu Rejonowego w Kole sporządzane były opinie dotyczące zasadności 

dalszego pobytu w pieczy zastępczej. Łącznie odbyło się 14 posiedzeń w siedzibie, podczas których 

dokonano 249 ocen, w przypadku okresowych ocen sytuacji rodziny było to 7 spotkań, po których 

wystosowano 47 ocen.  

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z tego trudnościami często 

natury społeczno - emocjonalnej u klientów PCPR, w ramach pełnionych przez pieczę zastępczą i 

psychologa obowiązków w Powiatowym Centrum Pomocy w Kole dokonywane były konsultacje 

telefoniczne. Podczas konsultacji z psychologiem prowadzone były zarówno krótkie bieżące 

konsultacje, jak i cykliczne formy pomocy skierowane do mieszkańców naszego powiatu w zakresie 

radzenia sobie ze stresem (zarządzanie stresem) oraz treningi komunikacji społecznej. Ponadto, 

psycholog Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadził 14 badań dla nowych kandydatów 

na rodziny zastępcze, 32 wywiady środowiskowe dotyczące sytuacji dzieci i rodzin zastępczych oraz 

wsparcia w kryzysie. 

 W ramach wykonywanych działań psycholog współpracował z pozostałymi pracownikami 

PCPR w zakresie wsparcia dla rodzin zastępczych, m.in. wykonywano łącznie 40 konsultacji 

telefonicznych i teleinformatycznych dotyczących: 

 25 dotyczyło wsparcia w sytuacjach konfliktowych w rodzinach, 

 5 konsultacji dotyczących adaptacji związanej z utrata pracy lub trudnej sytuacji finansowej, 

 10 konsultacji dotyczących innych problemów (problemy wychowawcze, adaptacyjne dzieci w sytuacji 
pandemii oraz dotyczące kontaktów z osobami starszymi w rodzinach. 

 

W celu promowanie idei rodzicielstwa zastępczego na terenie powiatu kolskiego 

zorganizowano konkurs plastyczny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pn. "Moja rodzina". 

Organizatorem konkursu było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Głównym celem 

konkursu było propagowanie i rozpowszechnianie idei rodzicielstwa zastępczego. 

W 2021 roku pełnoletność osiągnęły 4 osoby i przystąpiły do procesu usamodzielnienia, 3 z 

nich pozostało w pieczy zastępczej. Do adopcji zgłoszono 11 dzieci: 5 dzieci jest w trakcie kwalifikacji 

do adopcji, 3 dzieci i ich opiekunowie nie wyrazili zgody na adopcję. 

 Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Kole powstały 2 niezawodowe rodziny 
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zastępcze, w których umieszczonych zostało 4 małoletnich, natomiast w zawodowych rodzinach 

zastępczych umieszczono 3 dzieci.  

Na zlecenie Sądu Rejonowego w Kole pracownicy Zespołu do spraw pieczy zastępczej 

przeprowadzili analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej 14 rodzin oraz kandydatów na 

rodziny zastępcze. Skontrolowano 13 rodzin w których przebywa 16 dzieci. 
 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 

 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Kolskiego z 

dnia 28 września 2017 r. Przedmiotowy program obejmuje w szczególności kierunki, metody i cele 

działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie dotyczy znacznej części populacji i występuje także na terenie powiatu kolskiego. 

W związku z tym należy poszukiwać odpowiednich sposobów skutecznej pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie i pracy ze sprawcą.  

Powyższy program w powiecie kolskim jest realizowany od 2011 roku. Z analizy danych za 

ubiegłe lata wynika zapotrzebowanie na działania profilaktyczne w tym zakresie oraz udzielenie 

wsparcia i pomocy. Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w 

powiecie kolskim, zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy oraz zwiększenie dostępności pomocy. Skala przemocy, jej zasięg oraz dolegliwości 

społeczne decydują o tym jaki powinien być system przeciwdziałania przemocy domowej. Na terenie 

naszego powiatu podejmowane są działania zapobiegające przemocy i wspierające ofiary przemocy. 

Od roku 2012 w każdej gminie Powiatu Kolskiego funkcjonują interdyscyplinarne zespoły ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których jednym z zadań jest poprawa sytuacji rodzin i osób 

zmagających się z problemem przemocy. Pierwszym i najważniejszym zadaniem wszystkich instytucji 

jest ochrona ofiar przemocy. Jest ono realizowane przede wszystkim poprzez procedurę „Niebieskiej 

Karty”, która jest przejrzystym i spójnym narzędziem do przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Według danych z Komendy Powiatowej Policji w Kole w 2021 roku wszczęto 134 procedury w ramach 

„Niebieskiej Karty”. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2021 r. kontynuowało podjęte wcześniej 

działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z „Powiatowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021” 

poprzez udzielanie mieszkańcom powiatu poradnictwa m.in. prawnego, psychologicznego, 

socjalnego.  

W związku z  sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającymi z tego trudnościami często 

natury społeczno - emocjonalnej u  klientów PCPR, w ramach pełnionych przez psychologa 

obowiązków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole dokonywane były konsultacje 

telefoniczne w każdą środę i czwartek w godzinach od 8.30 do 15.00.  Podczas konsultacji z 

psychologiem prowadzone były zarówno krótkie konsultacje, jak i cykliczne formy pomocy 

skierowane do mieszkańców naszego powiatu w zakresie radzenia sobie ze stresem (zarządzanie 

stresem) oraz treningi komunikacji społecznej.   
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Poradnictwo prawne w 2021 roku realizowane było w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 

w budynku Starostwa Powiatowego w Kole i tam też osoby zostają kierowane.  Osoby zgłaszające się 

do PCPR z prośbą o pomoc informowane były o przysługujących im prawach oraz ciążących na nich 

obowiązkach.   

Działania, które leżą w kompetencjach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Kole, na rzecz ochrony ofiar przemocy obejmują w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa i 

opieki dzieciom, poprzez umieszczenie ich w rodzinnej lub instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. 

W 2021 r. 7 dzieci zostało interwencyjnie umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej tj. w 

zawodowych rodzinach zastępczych na terenie powiatu kolskiego, natomiast 2 małoletnich została 

umieszczona w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto na naszym terenie zgodnie z 

postanowieniami Sądu umieszczono małoletnich w nowo powstałych rodzinach zastępczych 

(spokrewnionych i niezawodowych).  

Ponadto PCPR współpracowało z Lokalnym Punktem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, który znajduje się w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. 

Poniatowskiego 21. Osoby, które doświadczyły przemocy domowej zgłaszając się do Centrum z 

prośbą o pomoc były kierowane do ww. Punktu, gdzie otrzymywały bezpłatną pomoc: 

 psychologiczną/terapeutyczną/psychiatryczną, 

 prawną, 

 mediację, 

 pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych. 

 

W związku z  trwającą w 2021 roku sytuacją epidemiologiczną w kraju osoby potrzebujące 

pomocy i wsparcia w ww. zakresie były umawiane telefonicznie do specjalistów, którzy udzielali 

pomocy osobiście w miejscu ich zamieszkania lub w swoich gabinetach.  

 W 2021 r. w ramach świadczonej pomocy specjalistów udzielono: 

 pomocy prawnej: 72 godziny, 

 pomocy psychologicznej: 158 godzin, 

 bony żywieniowe: 22 sztuki, 

 

PCPR w Kole w 2021 roku starało się także  zapewnić w każdym momencie, kiedy wystąpi 

taka konieczność, schronienie i opiekę dzieciom tego potrzebującym, realizację tego zadania 

umożliwia posiadanie trzech zawodowych rodzin zastępczych (w tym dwóch pełniących funkcję 

pogotowia rodzinnego).  

 

 8. Program opieki nad zabytkami Powiatu Kolskiego na lata 2018-2021 
 

Rada Powiatu Kolskiego po uzyskaniu w dniu 26.03.2018 r. uzgodnienia ze stanowiska 

konserwatorskiego – Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uchwałą nr 

XVIII/131/2019 z dnia 30 października 2019 r. przyjęła „Program Opieki nad Zabytkami Powiatu 

Kolskiego na lata 2018-2021”. 

„Powiatowy program opieki nad zabytkami na lata 2018 – 2021” jest programem dotyczącym 

realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i kształtowania dziedzictwa kulturowego Powiatu, 

określa jego zasoby i podstawowe kierunki działań dla zachowania i poprawy jego stanu zachowania 
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oraz wskazuje prawne uwarunkowania jego ochrony, służąc także szeroko pojętej współpracy między 

poszczególnymi podmiotami odpowiedzialnymi za obiekty zabytkowe. 

W 2021 roku udzielono dotację z budżetu Powiatu Kolskiego na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie 

stanowiących własności powiatu dla Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie na zadanie pn: 

„Wymiana tablicy rozdzielczej mieszczącej się w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 

w Grzegorzewie”. 

9. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024 

 

W Powiecie Kolskim „Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024” funkcjonuje od dnia 22 grudnia 

2020 r. na mocy Uchwały Nr XXXIV/250/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. 

W 2021 roku realizowano cele zgodne z przyjętymi założeniami, uzupełnionymi o nowe 

obowiązki i doświadczenia, choćby związane z ograniczeniami, zakazami i nakazami wynikającymi 

ze stanu epidemii na obszarze całego kraju w związku z koronawirusem SARS-CoV-2. 

Istotą programu w 2021 r. była koordynacja wysiłku społecznego dla realizacji celu 

nadrzędnego, jakim jest poprawa bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kolskiego. Głównym 

celem realizacji programu w 2021 r. był wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu 

kolskiego, poprzez wdrażanie skutecznych form i metod profilaktycznych w kierunku zapobiegania 

przestępczości, przełamywania bariery strachu, a w konsekwencji stworzenia bezpiecznych miast 

i wsi na terenie powiatu kolskiego.  

 W roku 2021 osiągnięto cele programu poprzez: ograniczenie przestępczości, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększoną ochronę dzieci i młodzieży, ograniczanie zjawisk 

chuligaństwa i wandalizmu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii 

i przemocy domowej, obniżenie poziomu strachu przed przestępczością, wykształcenie (poprzez 

edukację) w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, otoczenie opieką osób, rodzin i środowisk, które padły ofiarą 

przemocy, bądź znalazły się w sytuacji kryzysowej, wspólne i skoordynowane działanie Policji, 

inspekcji, straży, szkół i placówek oświatowych oraz administracji powiatowej z innymi organizacjami 

i samorządami z terenu powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, współdziałanie ze środkami 

masowego przekazu na rzecz kształtowania rzetelnej polityki informacyjnej w mediach, promującej 

kwestie bezpieczeństwa i porządku, zapobieganie przestępczości poprzez zwalczanie produkcji, 

dystrybucji oraz handlu narkotykami, dopalaczami i innymi środkami odurzającymi, zapobieganie 

aspołecznym zachowaniom poprzez zwalczanie przestępstw i wykroczeń, które godzą w środowisko 

naturalne i estetykę miejsc publicznych, zapewnienie porządku publicznego podczas organizowanych 

na terenie powiatu imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym, 

poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarno-epidemiologicznego, epizootycznego, 

budowlanego, przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń naturalnych, poprawienie wizerunku 

Policji i wzrost zaufania społecznego do tej oraz innych służb działających na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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W roku 2021 realizowano Program poprzez: ograniczenie wybryków chuligańskich, aktów 

wandalizmu i szeroko rozumianej przestępczości, zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania 

się ofiarą przestępstwa, zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa), 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wykształcenie w społeczeństwie 

współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, nawiązywanie i utrwalanie dobrego kontaktu 

obywateli z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, oraz poprawę jakości pracy tych 

instytucji, współpracę mieszkańców powiatu z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się 

pracą środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą oraz wzrost realnego bezpieczeństwa 

w powiecie kolskim. 

W ramach zapobiegania naruszeniom prawa propagowano przepisy drogowe oraz 

popularyzowano wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci Wydziału 

Ruchu Drogowego KPP w Kole w 2021 roku przeprowadzili szereg własnych działań i akcji kontrolno-

porządkowych m.in.: „Trzeźwość”, „Trzeźwy Poranek”, „Pieszy” oraz „Prędkość”. Działania 

wojewódzkie, w których uczestniczyła kolska drogówka to m.in.: „Niechronieni Uczestnicy Ruchu 

Drogowego”, „Alkohol i Narkotyki”, „Truck/Bus”, „Prędkość” oraz „Pasy”. 

Podstawowe działania podejmowane i realizowane przez policjantów Komendy Powiatowej 

Policji w Kole zmierzające do ograniczenia przestępczości kryminalnej na terenie miasta 

to zwiększenie ilości działań o charakterze operacyjno-prewencyjnym, zwiększenie ilości służb 

w okresach weekendowych i poprzedzających dni świąteczne oraz prawidłowe typowanie miejsc 

szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą i obejmowanie ich stałym nadzorem policyjnym. 

W 2021 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w ramach akcji „Bądź bezpieczny na drodze” 

ufundowała breloki odblaskowe w kwocie 1 771,20 zł. dla KP Policji w Kole oraz KP PSP w Kole 

na działania prewencyjne. 
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IV. OCENA REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU KOLSKIEGO   
 

 Zgodnie z planem pracy przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/248/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w 

2021 r. odbyło się łącznie 13 sesji Rady Powiatu Kolskiego, w tym dwie sesje zwołane zostały na 

podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r.  

poz. 920 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu Kolskiego. W roku 2021 bardzo trudnym ze względu na 

przedłużający się stan epidemiczny wywołany SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego stanu 

ograniczeniami dotyczącymi możliwości zgromadzeń, mając na względzie kwestie zdrowia i 

zapewnienia bezpieczeństwa radnych oraz pozostałych uczestników sesji, 7 sesji zostało 

przeprowadzonych w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

W omawianym okresie radni przyjęli przez aklamację następujące sprawozdania:  

 Komendanta Powiatowego Policji, 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,  

 Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

 Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowalnego,  

 Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,  

 Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 Powiatowego Zarządu Dróg, 

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.  
 

Rada Powiatu Kolskiego w 2021r. podjęła łącznie 89 uchwały, które dotyczyły między innymi: 
 urealniania uchwalonego budżetu powiatu na 2021r, dokonując 11 razy zmian, 

 urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027, dokonując 11 razy 
zmian,  

 sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi. 

 
Sesje zwołane na wniosek Zarządu Powiatu dotyczyły podjęcia uchwał w sprawie:  

 oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kole, 

 zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

 przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej, 

 zmiany uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2021 rok w związku z zabezpieczeniem środków na 
„Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole”.  

 
Zgodnie z art. 76 ust. 1, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 

(j.t.: Dz. U. z 2020, poz. 920 ze zm.) wszystkie uchwały zostały przekazane do Wojewody 
Wielkopolskiego w celu kontroli legalności. W 2021r. organy kontrolne wszczynały postępowanie w 
stosunku do 3 uchwał Rady Powiatu Kolskiego. Wszystkie z nich zawierały uchybienia natury prawnej 
i zostały przez Wojewodę Wielkopolskiego uchylone w części: 

 Uchwała nr XXXV/257/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r. 

 Uchwała nr XLV/320/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021r. w sprawie uchwalenia 
Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2021r.  

 Uchwała nr XLV/321/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021r. w sprawie ustalenia 
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wysokości środków finansowych PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r.  

 
 W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostało opublikowanych                       

7 uchwał m.in. w sprawie: 

 ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r.  

 zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego 

 wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

 zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych  

 pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej 

 opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego  

 uchwalenie budżetu Powiatu Kolskiego na 2022r. 

 

 

 W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stan realizacji uchwał Rady Powiatu 

Kolskiego podjętych przez Radę Powiatu Kolskiego w 2021 roku.  
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Tabela nr 10. Stan realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu Kolskiego w 2021 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie Opis wykonania (przebieg realizacji)  

1. 

XXXV/256/2021 38.01.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na realizację 
zadania z dziedziny upowszechniania dóbr, kultury wykonywanego przez 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu 

Powiat Kolski udzielił pomocy finansowej w wysokości 2.000 zł Gminie na realizację zadania z 
dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych  wykonywanego przez Miejsko- Gminny 
Ośrodek Kultury w Przedczu pod nazwą: Nazwa zadania: "Kujawskie sypanie wzorów Piaskiem" 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

2. 

XXXV/257/2021 28.01.2021r. 
ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r. 

uchwała regulująca dotowanie szkół niepublicznych, wprowadzająca terminy i zasady udzielania 
dotacji. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

Publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  poz. 1166 z dnia 05.02.2021r.  
 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego  Nr KN_I.4131.1.114.201.6 z dnia 04.03.2021r. 

stwierdzające nieważność § 6   

3. 

XXXV/258/2021 28.01.2021r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek  Mały 

udzielono pomocy finansowej Gminie Osiek Mały w formie dotacji celowej na realizację zadania 
pn.  „Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo”, w kwocie 200.000,00 zł 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

4. 

XXXV/259/2021 28.01.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania  inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie. 

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków 
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty 93 200 594,92  zł do kwoty  94 152 356,75  zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 86 191 579,55  zł do kwoty 97 329 622,25 zł. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

5. 

XXXV/260/2021 28.01.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027. 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Wprowadzenia zmian w  budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu 

Kolskiego.  
2. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowani do projektu 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektroniczne Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa"  

3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „Realizacja zadań własnych organizatora 
(powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”. 

4. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: " Zakup piasku i soli do zimowego 
utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021" 

5. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.:  " Ze szkoły na rynek pracy- wsparcie 
uczniów ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu"  

6. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „ Poprawa jakości kształcenia w ZSRCKU 
w Kościelcu"  
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Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji 

6. 

XXXVI/261/2021 11.02.2021r. 

oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analiza wskaźników 
ekonomiczno — finansowych wykazała, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. 
Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje poprawy wskaźników. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

7. 

XXXVI/262/2021 11.02.2021r. 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

Zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej jeżeli w 
sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w 
celu zatwierdzenia. W związku z tym, że w sprawozdaniu wskazano stratę netto Dyrektor SP ZOZ 
realizując obowiązek  nałożony przez powyższy przepis sporządziła i przedstawiła podmiotowi 
tworzącemu do zatwierdzenia Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole na lata 2020-2022.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

8. 

XXXVI/263/2021 11.02.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 97 329 622,25 zł do kwoty 97 794 792,25zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

9. 

XXXVI/264/2021 11.02.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027. 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych o kwotę 465 170,00zł. 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 

Kolskiego. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

10. 

XXXVII/265/2021 25.02.2021r. 

rozpatrzenia petycji złożone w interesie publicznym 

Petycja złożona w interesie publicznym w sprawie podjęcia przez organ stanowiący Powiatu 
Kolskiego uchwały w sprawie poszanowania praw obywatelskich i konstytucyjnych mieszkańców 
Powiatu Kolskiego w związku z przygotowanym Narodowym Programem Szczepienia przeciw 
Covid- 19 oraz uzyskaniu pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek w przypadku 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Petycja nie została uwzględniona.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

11. 
XXXVII/266/2021 25.02.2021r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego 
wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Kolskiego nieruchomości oznaczonych numerami 
działek: 37/6 i 36/17 ark. mapy 36, położonych w Kole, będących własnością osób prywatnych. Po 
nabyciu przedmiotowych działek zostały one oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2021 rok 
 

42 | S t r o n a  

 

Dróg  w Kole. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

Uchwała została zrealizowana. 

12. 

XXXVII/267/2021 25.02.2021r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego 

Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego w drodze 
bezprzetargowej w obrębie Powiercie Wieś, gm. Koło.   

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

13. 

XXXVII/268/2021 25.02.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  94 152 356,75 zł do kwoty  97 447 338,24  zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 97 794 792,25 zł do kwoty 104 538 176,83 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

14. 

XXXVII/269/2021 25.02.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych oraz o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu o kwotę 3 448 403,09 zł. 

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego. 

3. Wprowadzenia danych z wykonania budżetu powiatu za 2020r.  
4. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: " Budowa odcinka drogi powiatowej nr 

3206P Łuczywno- Drzewce"  
5. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: " Zakup piasku i soli do zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021" 
6. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ 

w Kolej” 
7. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.:  " Remont sal gimnastycznych z 

infrastrukturą techniczną” 
8.  Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych 

w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym"  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

15. 

XXXVIII/270/2021 25.03.2021r. 
ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r. 
 

zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu jest zobowiązana do określenia w formie 
uchwały zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone zostaną 
środki finansowe z PFRON. Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie 
potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne  z terenu powiatu kolskiego.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

16. 
XXXVIII/271/2021 25.03.2021r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego 
wyrażono zgodę na nabycie na rzecz Powiatu Kolskiego nieruchomości gruntowej położonej w 
Kole,  przy ul. Toruńskiej, oznaczonej numerami działek: 27/2, 28/5, 28/7, 29/4, 43/2. Działki 
zostały wydzielone pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej i przeznaczone zostały na 
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wykup od ich właścicieli.  Po nabyciu przedmiotowych działek zostały one oddane w trwały zarząd 
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

17. 

XXXVIII/272/2021 25.03.2021r. przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie za 2020r.” 

Zarząd Powiatu Kolskiego przedłożył „Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3”. 
Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu  w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

18. 

XXXVIII/273/2021 25.03.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na 
realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury 
wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. 

Powiat Kolski udzielił pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł Gminie na realizację zadania z 
dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych  wykonywanego przez Muzeum Technik 
Ceramicznych w Kole  pod nazwą : "Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

19. 

XXXVIII/274/2021 25.03.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie. 

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  97 447 338,24 zł do kwoty  98 054 082,04 zł 

Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 104 538 176,83 zł do kwoty 105 864 115,90  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

20. 

XXXVIII/275/2021 25.03.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
 Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem  planu przychodów o kwotę 719 195,27 zł  
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 

Kolskiego. 
3. Zwiększenia przychodów budżetu na 2022 rok o kwotę 2 000 000,00 zł z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki otrzymane z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) 

4. Zwiększeniem planu wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 2 000 000 zł z 
przeznaczaniem na zadanie pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę 
gimnastyczną z zapleczem socjalnym" 

5. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P 
na odcinku Grzegorzew- Ponętów Dolny” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

21. 

XXXIX/276/2021 29.04.2021r. 

rozpatrzenia petycji dotyczącej odnowy nawierzchni drogi przy drodze 
powiatowej nr 3216P w miejscowości Ochle. 

Rada Powiatu uznała, że petycja wniesiona przez mieszkańców gminy Koło w zakresie poprawy 
stanu technicznego infrastruktury drogowej na drodze powiatowej nr 3216P zasługuje na 
uwzględnienie. Postulaty zawarte w petycji będą zrealizowane przez powiat kolski pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez władze gminy Koło na współfinansowanie ww. zadania.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w  trakcie realizacji. 
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22. 

XXXIX/277/2021 29.04.2021r. 

przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2025. 

zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja 
powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest 
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie 
gminami. W Strategii zostały przedstawione diagnozy realnie występujących problemów 
społecznych z uwzględnieniem najczęstszych powodów ubiegania się o świadczenia z pomocy 
społecznej tj.: bezrobocie i ubóstwo, alkoholizm, przemoc w rodzinie. Przyjęte w Strategii kierunki 
działań to: sprawny system wsparcia rodziny z uwzględnieniem pozycji dzieci i młodzieży, 
integracja i aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w  trakcie realizacji. 

23. 

XXXIX/278/2021 29.04.2021r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Babiak 
w wysokości  9 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

24. 

XXXIX/279/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Chodów  
w wysokości 8 000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

25. 

XXXIX/280/2021 29.04.2021r. 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację przedsięwzięcia 
pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Dąbie  w 
wysokości  16 000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

26. 

XXXIX/281/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie 
Grzegorzew w wysokości  9 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: 
„Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej z terenu powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

27. 

XXXIX/282/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Kłodawa  
w wysokości 13 000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

28. 
XXXIX/283/2021 29.04.2021r. udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia 

pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Koło w 
wysokości 9 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
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kolskiego” 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

Uchwała została zrealizowana. 

29. 

XXXIX/284/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie 
Miejskiej Koło w wysokości 3 000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: 
„Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej z terenu powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

30. 

XXXIX/285/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie 
Kościelec w wysokości 15 000,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

31. 

XXXIX/286/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie 
Olszówka w wysokości  12 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

32. 

XXXIX/287/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie Osiek 
Mały  w wysokości 8 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

33. 

XXXIX/288/2021 29.04.2021r. 
udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 
kolskiego”. 

na podstawie uchwały udzielono z budżetu Powiatu Kolskiego pomocy finansowej Gminie 
Przedecz w wysokości  4 500,00 zł. Z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: „Zapewnienie 
gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 
powiatu kolskiego” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

34. 

XXXIX/289/2021 29.04.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  98 054 082,04 zł do kwoty   106 259 454,95 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 105 864 115,90 zł do kwoty  115 531 577,20 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

35. XXXIX/290/2021 29.04.2021r. wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
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Kolskiego na lata 2021-2027  Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem  planu przychodów o kwotę  1 462 088,39 zł  
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 

Kolskiego. 
3. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2022 rok o kwotę 

1 194 008,49 zł  
4. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 

skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” 
5. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz- Dziwie- 

Nowa Wieś Wielka- Etap I”  
6. Dodaje się przedsięwzięcie pn.: „Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów 

komunikacyjnych i oznaczeń” 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

36. 

XL/291/2021 27.05.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  106 259 454,95 zł do kwoty   108 160 564,25 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 115 531 577,20  zł do kwoty  118 836 921,48 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

37. 

XL/292/2021 27.05.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem  planu przychodów o kwotę  1 404 234,98  zł z 

tytułu nadwyżki budżetowej,   
2. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”  
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu 

dróg w sezonie zimowym 2020/2021”  
4. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 

3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” 
5. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P 

Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka- Etap I”  
6. Dokonuje się zmiany nazwy zadania z: „Przebudowa parkingu przed budynkiem A Starostwa 

Powiatowego w Kole” na: „Przebudowa parkingu- placu i zagospodarowania terenu zielonego 
przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

38. 

XL/293/2021 27.05.201r. 

zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego. 
 

aktualne wzory herbu i flagi Powiatu Kolskiego zostały przyjęte uchwałą nr XLVIII/210/2002 Rady 
Powiatu Kolskiego  z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu 
Kolskiego. Akt ten nie wyczerpał całokształtu problematyki związanej z używaniem herbu Powiatu 
Kolskiego, w tym regulacji kwestii wykorzystania herbu w celach niekomercyjnych, jak również 
komercyjnych. Celem wyeliminowania nadużywania lub niewłaściwego wykorzystywania herbu i 
flagi Powiatu Kolskiego oraz mając na uwadze otoczenie go należytą czcią i szacunkiem, 
uzasadnione jest określenie zasad jego używania i powierzenie Zarządowi Powiatu Kolskiemu 
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nadzoru nad prawidłowym jego wykorzystaniem. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. Uchwała została 

zrealizowana. 
Publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  poz. 6394 z dnia 13 sierpnia 2021r.    

39. 

XL/294/2021 27.05.2021r. 

wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na 
świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w SP ZOZ w Kole 

Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki 
Zdrowotnej w Kole na  wynajęcie pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatomi o łącznej 
powierzchni 154,04 m2, na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w obiektach 
użytkowanych przez SP ZOZ na okres kolejnych 3 lat. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana 

40. 

XLI/295/2021 25.06.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  108 160 564,25 zł do kwoty   109 653 375,95  zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 118 836 921,48 zł do kwoty  121 621 391,35 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

41. 

XLI/296/2021 25.06.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem  planu przychodów o kwotę  1 291 658,17   zł z 

tytułu nadwyżki budżetowej,   
2. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”  
3. Zmniejszeniem planu dochodów majątkowych  na rok 2022 o kwotę 959 008,49 zł, w związku z 

podpisanymi umowami na realizację zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz- 
Dziwie- Nowa Wieś Wielka- Etap I” i „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 
skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” 

4. Zmienia się przychody budżetu w 2022 r. z tytułu:  
a) zmniejszenia przychodów budżetu w roku 2022 o kwotę 1 000 000 zł z tytułu 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (przeniesienie 
wydatków majątkowych dot. zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o 
salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” w wysokości 1 000 000 zł z roku 2022 na rok 2021)  

 b) zwiększeniem przychodów budżetu w 2022r. o kwotę 956 947,07 zł z tytuł u 
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (środki na realizację 
zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka- Etap I” i 
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w 
kierunku miejscowości Rdutów”) 

c) zwiększenie przychodów budżetu na 2022r. o kwotę 1 700 000 zł z tytułu niewykorzystanych 
środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na realizację zadani „Przebudowa 
parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa 
Powiatowego w Kole” 

5. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych 
w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” 

6. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu 
dróg w sezonie 2021/2022” 
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7. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „W Kole wiedzy i kompetencji” 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

42. 

XLI/297/2021 25.06.2021r. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji 
konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do 
spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Kole. 
 

w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora ds. 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole wyznacza się  
przedstawiciela podmiotu tworzącego w osobie Wicestarosty Sylwestra Chęcińskiego.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

43. 

XLI/298/2021 25.06.2021r. 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole  
podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. 
Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie  finansowe podlega  badaniu przez biegłego 
rewidenta, którym była  firma „KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź” . 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

44. 

XLI/299/2021 25.06.2021r. 

pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu 
rocznego sprawozdania finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 
przez organ zatwierdzający, poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym 
sprawozdaniu bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Ujemny wynik finansowy netto w SP ZOZ w 
Kole za rok 2020 wynosi 1.007.254,81 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

45. 
XLI/300/2021 25.06.2021r. 

udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania 
Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie udzieliła Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

46. 
XLI/301/2021 25.06.2021r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2020 rok 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

47. 
XLI/302/2021 25.06.2021r. absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania budżetu 

powiatu za 2020 rok 

Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiemu za 2020r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

48. 

XLII/303/2021 11.08.2021r 

przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji 
rządowej 

na podstawie uchwały podpisano porozumienie pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem 
Kolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb 
Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych 
administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021r. dotyczą 
przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie 
kosztów tychże badań. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

49. 

XLIII/304/2021 26.08.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
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Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  109 653 375,95 zł do kwoty   109 768 846,95 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 121 621 391,35 zł do kwoty  122 116 783,35 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

50. 

XLIII/305/2021 26.08.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem  planu przychodów o kwotę  379 921,00   zł z tytułu 

nadwyżki budżetowej,   
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu 

Kolskiego.  
3. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zadań własnych organizatora 

(powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” 
4. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w 

zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022” 
5. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz 

Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” 
6. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń 

biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz 
ul. Sienkiewicza 27” 

7. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia 
w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. 
Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27” 

8. Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „W Kole wiedzy i kompetencji” 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

51. 

XLIII/306/2021 26.08.2021r. 

oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020 

zgodnie z ustawą o działalności leczniczej kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-
finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analiza wskaźników 
ekonomiczno — finansowych wykazała, że sytuacja finansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. 
Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje poprawy wskaźników. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana.  

52. 

XLIII/307/2021 26.08.2021r. 

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kole 

przedłożone zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie 
obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole oraz do rzeczywistego zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana 
dotyczy wykreślenia ze Statutu Poradni Diabetologicznej, która nie funkcjonowała. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

53. 

XLIII/308/2021 26.08.2021r. wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji 
konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału 
wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 
Zdrowotnej w Kole. 

W skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału 
wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole wyznacza się  
przedstawiciela podmiotu tworzącego w osobie Sekretarza Powiatu Artura Szafrańskiego.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. 
Uchwała została zrealizowana 

54. 
XLIV/309/2021 30.09.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 
Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 

na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
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poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  

Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  109 768 846,95 zł do kwoty   110 235 523,81 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 122 116 783,35 zł do kwoty  122 583 460,21zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

55. 

XLIV/310/2021 30.09.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych  pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 

4 000 000,00 zł 
2. Zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 4 000 000,00 zł 
3. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego. 
4. Zwiększenia planu dochodów majątkowych i wydatków majątkowych na 2022r. z tytułu udzielenia 

pomocy finansowej a Gminy Kościelec na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na 
odcinku Kościelec- Gąsiorów”  

5. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 
Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” 

6. Dokonuje się zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna- 
Dziubin”  

7. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn „Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkanach strzeżonych na 
terenie Powiatu Kolskiego – 2022” 

8. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w  Kole na 
rok 2022”  

9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku  Kościelec- 
Gąsiorów”  

10. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn.: „Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w 
ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna – wydatki niekwalifikowane” 

11. Zwiększa się limit wydatków w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania 
dróg w sezonie zimowym 2021/2022” 

12. Dokonuje się zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa parkingu – placu i 
zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

56. 

 XLIV/311/2021 30.09.2021r. 

zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole 

na wniosek dyrekcji SP ZOZ w Kole Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę na zbycie aktywów 
trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00,-zł w formie sprzedaży lub kasacji. 
Środki trwałe przeznaczone do zbycia były technicznie przestarzałe, a ich modernizacja i naprawa 
była niemożliwa i nieopłacalna.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

57. 

XLIV/312/2021 30.09.2021r. 

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego 

Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę na uregulowania stanu prawnego gruntu nieruchomości 
oznaczonej numerem działki 1302/7 ark. mapy 8, położonej w Grzegorzewie, będącej własnością 
osób prywatnych. Powyższa działka wykorzystana zostanie pod poszerzenie pasa drogowego drogi 
powiatowej i wykupiona zostanie od jej właścicieli. Przedmiotowa działka po nabyciu została 
oddana w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

58. 
XLIV/313/2021 30.09.2021r. 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego 
dokonano uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonej numerem 352/3 ark. mapy 2 
o pow. 0,0014 ha, położonej w Kłodawie, przy ul. Witanowskiego. W przedmiotowej sprawie 
Zarząd Powiatu Kolskiego wydał decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu, z uwagi na fakt, że 
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działka nr 352/3 nie jest zajęta pod drogę powiatową, ponieważ stanowi tereny mieszkaniowe. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

Uchwała została zrealizowana. 

59. 

XLIX/314/2021 30.09.2021r. 

obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kolskiego 

Właściciel firmy M.K. STELLA Konrad Marek wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
lokalizację przyłącza wody na nieruchomości położonej w obrębie Koło, stanowiącej działkę 
oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 10/16 arkusz mapy 14, będącej własnością Powiatu 
Kolskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Powyższy wniosek 
związany jest z planowaną budową przyłącza wodociągowego do nieruchomości będącej 
własnością wnioskodawcy. Zezwolenie na przedmiotowe zadanie wiąże się z obciążeniem 
nieruchomości służebnością przesyłu.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała straciła moc na podstawie uchwały Rady Powiatu Kolskiego 

nr XLVII/337/2021 z dnia 22.12.2021 r. 

60. 

XLIV/315/2021 30.09.2021r. 

zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych 

droga położona na działkach o numerach ewidencyjnych: 166/1 , 174, 86/1, 175, 15/11 obręb 
Drzewce, 108/2 obręb Witowo gm. Osiek Mały została zaliczona do kategorii dróg powiatowych 
gm. Osiek Mały. Zaliczenie wskazanej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych stanowi 
zapewnienie ciągłości drogi nr 3206P oraz uporządkuje pod względem zarządczym 
(administracyjnym) miejscową sieć drogową. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

Publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  poz. 7831 z dnia 21.10.2021r. 

61. 

XLIV/316/2021 30.09.2021r. 

pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej 

na mocy uchwały pozbawiono kategorii dróg powiatowych dwóch odcinków drogi powiatowej nr 
3206P położonych na działkach o numerach: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, 70/3, 
77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb Szarłatów, 116/2, 85/4 obręb 
Łuczywno, gm. Osiek Mały. Pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii dróg powiatowych i 
zaliczenie ich do dróg gminnych przyczyni się do uporządkowania obecnego układu drogowego 
oraz ujednolici sposób administrowania nimi. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

Publikacja  Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego  poz. 7830 z dnia 21.10.2021r. 

62. 

XLV/317/2021 28.10.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zmniejszono plan dochodów ogółem z kwoty  110 235 523,81 zł do kwoty   109 483 122,51 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  122 583 460,21 zł do kwoty  121 435 559,97 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

63. 

XLV/318/2021 28.10.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów o kwotę 395 498,94 zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego. 
3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych oraz wydatków majątkowych na 2022r. „Poprawa 

bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic 
Sienkiewicza – Toruńska- 3 -go Maja w Kole” i „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy 
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Nowowarszawskiej w Kole” 
4. Zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 

3205P” 
5. Zwiększenia wartości przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec- 

Gąsiorów”  
6. Dokonuje się zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P 

od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” 
7. Dokonuje się zmniejszenia wartości przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P 

Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka – Etap I” 
8. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z 

sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3- go Maja w Kole” 
9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy 

Nowowarszawskiej w Kole” 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

64. 

XLV/319/2021 28.10.2021r. 

udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie 

Przyznano dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w 
wysokości 10 .000 zł z przeznaczeniem na wymianę tablicy rozdzielczej mieszczącej się na kościele 
parafialnym. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

65. 

XLV/320/2021 28.10.2021r. 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie na 2022r. 

uchwalono "Roczny Program Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
pomiotami wymienionymi w art. 3 ust 3. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok. Projekt programu współpracy został poddany 
konsultacjom społecznym poprzez umieszczenie tekstu programu w BIP oraz na stronie 
internetowej starostwa.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

66. 

XLV/321/2021 28.10.2021r. 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 
marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powicie Kolskim w 
2021r. 
 

zmiana  dotyczyła przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada 
PCPR. Z uwagi na panująca pandemię pozostały niewykorzystane środki z dofinansowania 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 
wysokości 37 930,00 zł, zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 
wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 38 136,11 zł 
oraz zwrotu wydatków na usługi rynku pracy w wysokości. 3 520,60 zł. Powyższe środki 
proponuje się przeznaczyć te na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w 
wysokości 30 000,00 zł, dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 15 000,00 zł oraz 
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w wysokości 34 586,71 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

67. 

XLV/322/2021 28.10.2021r. 

przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do oku 
2024 z perspektywą do roku 2030” oraz „prognozy oddziaływania na 
środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 
2024 z perspektywą do roku 2030” 

Program Ochrony Środowiska sporządzony został w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. oraz wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska - Ministerstwo Środowiska. Celem opracowania Programu 
ochrony środowiska jest realizacja polityki ochrony środowiska. W programie zostały wykazane 
główne problemy i zagrożenia środowiska na terenie powiatu kolskiego oraz propozycje poprawy 
tego stanu. Wykazano także harmonogram rzeczowo-finansowy działań planowanych do realizacji 
w latach 2021-2024 zadań własnych Powiatu Kolskiego oraz zadań monitorowanych 
realizowanych przez instytucje i inne podmioty odpowiedzialne za realizację polityki w zakresie 
ochrony środowiska oraz zasobów przyrodniczych z terenu powiatu.  
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Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji.  

68. 

XLVI/323/2021 25.11.2021r.  
opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na 
terenie Powiatu Kolskiego 

wymóg ustawowy w zakresie realizacji zadania podmiotu art. 130a Prawo o ruchu drogowym.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. 

Uchwała została zrealizowana. 
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 9959z dnia 16.12.2021r. 

69. 

XLVI/324/2021 25.11.2021r. wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 
na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r. 

uchwała podjęta w celu podpisania Umowy z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie Funduszu 
autobusowego na 2022r.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana.  

70. 

XLVI/325/2021 25.11.2021r. 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej jeżeli w 
sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik samodzielnego publicznego zakładu 
opieki zdrowotnej sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu 
zatwierdzenia. Zgodnie z w.w ustawą program naprawczy sporządzony jest na okres nie dłuższy niż 
3 lata. W związku z tym, że w sprawozdaniu wskazano stratę netto Dyrektor SP ZOZ realizując 
obowiązek  nałożony przez powyższy przepis sporządziła i przedstawiła podmiotowi tworzącemu 
do zatwierdzenia Program Naprawczy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kole na lata 2021-2023.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

71. 

XLVI/326/2021 25.11.2021r. 

ustalenia wysokości opłat oraz zwrotu kosztów podróży służbowych 
radnych 

dokonano uregulowania spraw związanych z ze sposobem ustanawiania i wypłacania diet dla 
radnych. Uchwała reguluje też zasady zwrotu kosztów podróży służbowych w związku z 
wykonywaniem mandatu radnego powiatu.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

72. 

XLVI/327/2021 25.11.2021r. 

wynagrodzenia Starosty Kolskiego 

zgodnie z postanowieniami uchwały Starosta Kolski otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
obejmujące następujące składniki:  
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 9.500 zł 
2. dodatek funkcyjny w kwocie 3.450 zł  
3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie 3.885 zł. 
Poza tym Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe 
wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących 
przepisach.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

73. 

XLVI/328/2021 25.11.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolski na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  109 483 122,51 zł do kwoty   113 028 969,44 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  121 435 559,97 zł do kwoty  122 156 362,90 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
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w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

74. 

XLVI/329/2021 25.11.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2 825 044,00 zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady Powiatu Kolskiego. 
3. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych na zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla 

pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza – Toruńska- 3 -go Maja 
w Kole” i „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowowarszawskiej w Kole” 

4. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn.: „Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w 
ramach programu ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna”  

5. Zmian w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu zielonego 
przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”  

6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa 
pieszo- rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”  

7. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P w zakresie budowy 
chodnika w m. Budki Nowe”  

8. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa 
pieszo- rowerowego w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”  

9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3401P w zakresie budowy pasa 
pieszo- rowerowego Przedecz- Katarzyna”  

10. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie chodnika i ścieżki 
rowerowej na odcinku od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji.  

75. 

XLVII/330/2021 22.12.2021r. 
przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 
2022r. 

stosownie do przepisów § 55 ust. 1 Statutu Powiatu Kolskiego, Komisja Rewizyjna działa na 
podstawie rocznego plan kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. 
Uchwała zostanie zrealizowana w 2022r. 

76. XLVII/331/2021 22.12.2021r. rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2022r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

Uchwała zostanie zrealizowana w 2022r.  

77. 

XLVII/332/2021 22.12.2021r. 

rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2022r. 

stosownie do postanowienia § 48 ust. 2 Statutu Powiatu Kolskiego, Komisje stałe Rady działają na 
podstawie planu pracy zatwierdzonego przez Radę. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała zostanie zrealizowana w 2022r. 

78. 

XLVII/333/2021 22.12.2021r. 

organizacji wspólnej obsługi płacowej i finansowej szkół i placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat kolski 

z dniem  01 września 2020r. został utworzony referat finansowo – księgowy obsługujący 
księgowość, płace i kadry szkół i placówek oświatowych dla szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Kolski. Po roku działalności podjęto decyzję o wyłączeniu ze wspólnej obsługi zadań z 
zakresu kadr i przeniesienie ich do szkół. Uzasadnieniem tej decyzji jest fakt, iż czas pracy 
nauczycieli i pracowników obsługi i administracji jest różny, co utrudniało kontakt pracowników 
referatu oraz wydawaniem zaświadczeń i wniosków osobom zainteresowanym.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

79. 

XLVII/334/2021 22.12.2021r. 

podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych 
zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 

ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przyznaje rodzinom zastępczym 
zawodowym pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego prawo do wynagrodzenia w wysokości 
2.600,00 zł miesięcznie. Na terenie powiatu kolskiego funkcjonują 2 rodziny zastępcze zawodowe 
pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz 1 rodzina zastępcza zawodowa.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
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Uchwała została zrealizowana w 2022r. 

80. 

XLVII/335/2021 22.12.2021r. 

uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  na lata 2022-2026 

zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy w 
szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przedmiotowy program, obejmuje w 
szczególności kierunki, metody i cele działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

81. 

XLVII/336/2021 22.12.2021r. 
zmiany uchwały Nr XLV/321/2021 Rady Powiatu Kolskiego z 28 
października 2021r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 
2021r. 

zmiana dotyczy przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada 
PCPR. Pozostały niewykorzystane środki z dofinansowania sportu, kultury i rekreacji w 
wysokości 1.400,00 zł oraz dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych w wysokości 5.407,71 zł. Powyższe środki proponuje się 
przeznaczyć na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w wysokości 3.647, 73 zł, 
dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie 3.159,98 zł.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

82. 

XLVII/337/2021 22.12.2021r. 

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kolskiego 

Właściciel firmy Konrad Marek - M.K. STELLA wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
lokalizację przyłącza wodociągowego położonego w Kole, na działce będącej własnością Powiatu 
Kolskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Powyższy wniosek 
związany jest z planowaną budową przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

83. 

XLVII/338/2021 22.12.2021r. 

obciążenia służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność 
Powiatu Kolskiego 

Właściciel firmy Konrad Marek - M.K. STELLA wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
lokalizację przyłącza kanalizacji sanitarnej położonej w obrębie Koło, na działce będącej własnością 
Powiatu Kolskiego, będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Kole. Powyższy 
wniosek związany jest z planowaną budową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla myjni 
samoobsługowej. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

84. 

XLVII/339/2021 22.12.2021r. 

zgody na wynajem pomieszczeń biurowych, garaży, miejsc parkingowych 
oraz placu manewrowego i sal dydaktycznych na terenie Zespołu Szkół 
Technicznych w Kole 

 
Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę na wynajem pomieszczeń biurowych, garaży, miejsc 
parkingowych oraz placu manewrowego i sal dydaktycznych, zlokalizowanych w budynku 
głównym Zespołu Szkół Technicznych w Kole, pracowni warsztatów szkolnych stanowiących 
własność Powiatu Kolskiego, będącym w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Kole na 
okres nie dłuższy niż 1 rok.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała w trakcie realizacji. 

85. 

XLVII/340/2021 22.12.2021r. 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu  kolskiego na 2021r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 

działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  

Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  113 028 969,44 zł do kwoty   113 051 766,98 zł 
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Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  122 156 362,90 zł do kwoty  122 179 160,44  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

86. 

LVII/341/2021 22.12.2021r. 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2021-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałami Rady 

Powiatu Kolskiego. 
2. Zwiększa się wartość przedsięwzięcia pn.: „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg  

sezonie zimowym 2021/2022”  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

87. 

XLVII/342/2021 22.12.2021r. 

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego 2021 

uchwała wywołana w związku z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o 
niewykonaniu w terminie następujących zadań:  

1. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 
3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”.  

2. „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, Remont odcinków drogi 
powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi 
wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na 
odcinku Pomarzany Fabryczne – Dąbrówka do granic Gminy, remont odcinka drogi powiatowej 
nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin”.  

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 

88. XLVII/343/2021 22.12.2021r. Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji  

89. XLVII/344/2021 22.12.2021r. uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2022r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

trybie nadzoru. Uchwała w trakcie realizacji. 
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V. OCENA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI POWIATOWEJ   
1. Działalność komórek organizacyjnych urzędu  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została ocena działań najistotniejszych, z punktu 

widzenia obywatela i mieszkańca powiatu kolskiego, komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Kole za 2021 rok. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, 

referaty i samodzielne stanowiska pracy, jedno lub wieloosobowe. Komórki organizacyjne, każda w 

zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole, zgodnie z 

Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego nr 0025.37.45.2019 z dnia 04 lipca 2019 roku podejmują 

działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu. W 2021 nie było zmian Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.  

Przy omawianiu działalności komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kole należy 

zaznaczyć, że rok 2021 rok podobnie jak rok 2020 był trudnym rokiem organizacyjnym ze względu na 

wspominany wielokrotnie w niniejszym raporcie okres pandemii koronawirusa. Sama działalność 

Starostwa Powiatowego w Kole w 2021 roku dostosowywana była do obowiązujących w 2021 roku 

przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W ciągu roku Rząd RP kilkukrotnie dokonywał 

zmian w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw na uwagę zasługują również ciągłe zmiany Rozporządzeń Rady Ministrów w 

sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii.  

Zaistniała sytuacja dyktowała, także w 2021 roku potrzebę podjęcia działań i reagowania w 

odpowiednim czasie na powstające perspektywy. Starosta Kolski wraz z Zespołem Zarządzania 

Kryzysowego podejmował działania mające na celu zmniejszyć zagrożenie dla zdrowia publicznego 

oraz ograniczyć negatywne konsekwencje. Przyjęte regulacje organizowały  pracę urzędu celem 

zapewnienia ciągłości jego działania oraz obsługę klientów. Określono zasady  bezpieczeństwa  

pracowników oraz zastosowano mechanizmy ochrony. Należy przy tym zaznaczyć, że w całym 2021 

roku urząd Starostwa był czynny dla mieszkańców. W 2021 roku zarządzeniami Starosty Kolskiego 

wprowadzano czasowe zmiany organizacji pracy Urzędu w zależności od zmieniającej się sytuacji 

epidemicznej oraz nadrzędnych regulacji. 

  

V.1.1) Informacja w zakresie ochrony konsumentów 
 

 

Jednym z wielu zadań samorządu powiatowego (wyznaczonych ustawą) jest ochrona 

konsumentów, realizowana przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole. W 2021 roku 

odnotowano łącznie 694 sprawy, z czego 627 były to porady osobiste, telefonicznie i mailowe, a 67 

były pisemne. W przeważającej mierze w celu załatwienia jednej ze zgłoszonych spraw, konieczne 

było kilkakrotne kontaktowanie się z konsumentem czy podejmowanie działań na jego rzecz. Porady 

pisemne polegały na przygotowywaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej 

i innym konsumentom pism lub ich projektów do przedsiębiorców. Były to m.in.: zgłoszenia 

reklamacyjne, odwołania od decyzji odrzucających reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od 

umowy czy wezwania przedsądowe. W 21 przypadkach uznano za konieczne - dla wyjaśnienia sprawy 

lub jej załatwienia - sporządzenie oficjalnych wystąpień rzecznika do przedsiębiorców. Udzielano 

pomocy w sporządzaniu pism, w tym wniosków i pozwów sądowych, dotyczących m.in. upadłości 
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konsumenckiej czy współpracy z syndykiem. Zdarzały się również kontakty przedsiębiorców z 

rzecznikiem i wystąpienia osób w sprawach niekonsumenckich. 

Biorąc pod uwagę sposób zawarcia umowy, blisko dwie trzecie spraw dotyczyło sporów 

powstałych na tle umów zawieranych w lokalu przedsiębiorstwa, czyli w tradycyjnym sklepie lub 

punkcie usługowym. Jedna na cztery sprawy związana była z umową zawartą na odległość 

(telefonicznie, w sklepach internetowych, za pośrednictwem portali transakcyjnych i wysyłkowo). 

Jedynie 5% wniosków dotyczyło kwestii powstałych na tle umów zawieranych poza lokalem 

przedsiębiorstwa (na pokazach lub w drodze akwizycji). 

Najliczniejszą grupę porad stanowiły porady udzielone w sporach powstałych na tle 

reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego. 

W 2021 r. udzielono ponad 100 porad w tego typu sprawach. Powodem reklamacji było psucie się 

zakupionego sprzętu, często w krótkim okresie od zakupu, a nawet wadliwość urządzenia 

stwierdzona zaraz po przywiezieniu do domu. Dominowały wady telefonów komórkowych, 

telewizorów i sprzętu komputerowego. 

Kolejną grupę, blisko 90 spraw, stanowiły te związane z wadami odzieży i obuwia. Powodem 

reklamacji tego rodzaju towarów było najczęściej rozklejanie się butów oraz  rozwarstwienie czy 

przetarcie materiału cholewki. 

W zakresie usług najwięcej spraw spornych dotyczyło branży sektora finansowego, 

telekomunikacyjnego, energetycznego i ubezpieczeniowego. W tych sprawach udzielono blisko 200 

porad. Problemy najczęściej powstawały w wyniku nieuczciwych działań firm, pomijaniu przez 

przedstawicieli kwestii istotnych dla konsumenta, czy nawet podszywaniu się pod dotychczasowego 

usługodawcę. Coraz częściej konsumenci zgłaszali wadliwie wykonaną pracę ekip remontowych. 

W roku 2021, mimo ograniczeń związanych z rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-

CoV-2, udało się realizować ustawowe zadania rzecznika konsumentów w powiecie kolskim. Zakres i 

formy działania były zróżnicowane, dostosowane do charakteru i okoliczności konkretnej sprawy. 

Rzecznik bezzwłocznie reagował na otrzymywane sygnały wskazujące na nieprawidłowości na rynku, 

szczególnie w zakresie podpisywania niekorzystnych umów czy wprowadzania w błąd  konsumentów.  

Rodzaj zgłaszanych spraw, ich liczba oraz zróżnicowanie świadczy o skali problemów 

pojawiających się na rynku, którego uczestnikami są mieszkańcy powiatu kolskiego. Podejmowane 

przez rzecznika działania, poza udzielaniem doraźnej pomocy w indywidualnych sprawach, mają na 

celu eliminowanie niekorzystnych zjawisk jakie występują na terenie powiatu. 

W ocenie rzecznika, w związku z rozwojem nowych technologii i popularyzacją umów 

zawieranych drogą elektroniczną i częstym korzystaniem z usług cyfrowych, niezbędne jest zwrócenie 

większej uwagi na edukację konsumentów oraz dążenie do konstruowania jasnych, precyzyjnych i 

zrozumiałych regulacji prawnych. Szczególnie wrażliwą grupę konsumentów stanowią dzieci, 

młodzież oraz seniorzy i to w ich kierunku powinny być kierowane kampanie informacyjne oraz 

projekty edukacyjne – zmarginalizowane obecnie z powodu zagrożenia COVID - 19. 
 

 

V.1.2) Informacja w zakresie oświaty, kultury i sportu  
 

Zadania oświatowe Powiatu Kolskiego wynikają w szczególności z postanowień ustawy o 

samorządzie powiatowym, o systemie oświaty, ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, 

ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także z przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

Oprócz zadań związanych z oświatą Wydział realizuje również zadania z zakresu kultury i sportu. W 

ramach kompetencji i zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w 2021 roku wydano:  
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 25  opinii  w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne,   

 2 opinie w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki  kształcenia, 

  opinie w sprawie  wyrażenia zgody na zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych- brak  

 6  skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,  

 7  skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

 1 skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

 1 skierowanie do Ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego  

 przeprowadzono 5  postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Wydział prowadził także działania związane z naborem uczniów do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022. Ponadto sprawowano nadzór nad stowarzyszeniami. 

Przeprowadzono, również postępowanie konkursowe dla organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W obszarze 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2021 roku zrealizowano następujące zadania: 

 Dotacja przekazana Gminie Przedecz na wykonanie zadania pn. „Kujawskie sypanie wzorów piaskiem”. 

 Dotacja przekazana Gminie Miejskiej Koło na wykonanie zadania pn. Wydanie publikacji  

„Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka”.   

 Udzielono dotację zgodnie z zawartym porozumieniem między Powiatem Kolskim a Gminą Miejską 

Koło w sprawie powierzenia Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole wykonywania zadań 

powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego. 

 Dotacja przekazana Gminie Miejskiej Koło na wykonanie zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego 

na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. 

W roku 2021 podpisano również porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym oraz 

Ministerstwem Sportu na realizacje projektu „Szkolny Klub Sportowy”. 

Ocenę realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku 

przedstawiono w Rozdziale VI.  
 

V.1.3) Informacja w zakresie środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
 

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w roku 2021 wynikała z 

określonych ustawami zadań starosty z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony 

powierzchni ziemi, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska, ochrony 

przyrody, gospodarki wodnej, geologii, a także bieżącego zapotrzebowania  w ww. zakresie. Wydział 

prowadził także nadzór nad spółkami wodnymi poprzez  kontrolę uchwał podjętych przez organy 

spółki oraz  uczestniczył w zebraniach, realizując tym samym zadania wynikające z ustawy z dnia 20 

lipca 2017r. - Prawo wodne.  

W zakresie zagadnień związanych z korzystaniem z żywych zasobów wód śródlądowych w 

2021 roku wydano: 

 225 kart wędkarskich, 

 zarejestrowano 25 jachtów i jednostek pływających o długości do 24 metrów.  

 2 legitymacje strażników Społecznej Straży Rybackiej. 

 

W zakresie zadań z zakresu gospodarki odpadami wynikających z ustawy  z dnia 14.12.2012r. 

o   odpadach wydano: 

 1 decyzję zezwalającą na zbieranie odpadów 

 1 decyzję zezwalającą na przetwarzanie odpadów 
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 8 decyzji zmieniających zezwolenia na zbieranie odpadów 

 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na przetwarzanie odpadów 

 2 decyzje umarzające postępowanie w spawie zmiany zezwoleń na zbieranie odpadów 

 2 decyzje stwierdzające wygaśnięcie zezwoleń na zbieranie odpadów 

 

W zakresie zadań z zakresu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze 

zatwierdzono decyzją: 

 2 projekty robót geologicznych na wykonanie ujęć wód podziemnych, 

 3 projekty robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich podłoża 

 1 dokumentacje geologiczną złoża kruszywa naturalnego  

 2 dokumentacje hydrogeologiczne, 

 2 decyzje wygaszające koncesje na wydobywanie złoża kruszywa naturalnego, 

 przyjęto 4 projekty robót geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi 

 przyjęto 1 dokumentację geologiczną otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony 

środowiska: 

 przyjęto 3 zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

 przyjęto 1 zgłoszenie instalacji emitującej pola elektromagnetyczne, których użytkowanie nie wymaga 
pozwolenia, 

 przyjęto 25 aktualizacji do zgłoszeń instalacji emitującej pola elektromagnetyczne, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, 

 wydano 4 decyzje zmieniające pozwolenie zintegrowane, 

 wydano 2 decyzje zmieniające pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

 wydano 1 pozwolenie na wytwarzanie odpadów, 

 wydano 1 decyzję zmieniającą pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

 wydano 1 decyzję określającą dopuszczalny poziom hałasu. 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:  

 wydano 2 decyzje zmieniające zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach związanych z 

nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wydano: 

 1155 zaświadczeń w związku z art.37a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, czy grunt 
o którym mowa w art.3 jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa 
w art.19 ust.3 ustawy o lasach; 

 7 decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów 

 sporządzono uproszczone plany urządzenia lasu dla gminy Dąbie w 24 obrębach ewidencyjnych 

 
W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności  

Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło wydano 72 świadectw legalności pozyskania 

drewna w lasach nie stanowiących własności  Skarbu  Państwa, na  ogólną masę pozyskanego drewna 

704,87 m3 w tym grubizna 684,379m3. 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

wydano 40 decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach będących 

własnością gmin, 3 decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na 

nieruchomościach będących własnością gmin oraz 5 decyzji umarzających postępowanie, 8 decyzji 
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zmieniających i 1 decyzję w ½  części zezwalającą i ½ części odmawiającą zezwolenia na wycinkę 

drzew  rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin powiatu kolskiego.  

Ocenę stanu środowiska w powiecie kolskim przedstawiono w Rozdziale XIII.  
 

V.1.4) Informacja w zakresie promocji 
 

2021 rok podobnie jak rok 2020 dla wszystkich stał pod znakiem pandemii i walki 

z koronawirusem. Jeśli chodzi o działalność powiatu w zakresie promocji należy zauważyć, że 

pandemia zmieniła wszystkie plany i działania w zakresie zaplanowanych imprez, czy też różnego 

rodzaju wydarzeń, w tym funkcjonowanie samego Urzędu. Wybuch pandemii koronawirusa i 

wprowadzone przez rząd obostrzenia praktycznie przekreśliły większość planów związanych z życiem 

społecznym, towarzyskim i kulturalnym w 2020 roku. Jednak w 2021 roku udało się z zachowaniem 

szczególnych środków ostrożności zorganizować kilka imprez oraz uroczystości, które na stałe wpisały 

się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kole.   

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Kole ruszyło z wielką akcją zbiórki plastikowych 

nakrętek. Celem zbiórki ma być ułożenie z nich wielkiego herbu powiatu kolskiego, a po ułożeniu 

nakrętek przekazanie ich na cel charytatywny. W lutym ogłoszono konkurs na najpiękniejszą kartkę 

walentynkową dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu.  

Niezwykłym spotkaniem promocyjnym była wizyta w winnicy „Maria” w Korzeczniku 

przedstawicieli Ambasady Gruzji. Głównym celem spotkania było symboliczne przekazanie sadzonek 

winorośli – daru Ambasadora Gruzji w RP Jego Ekscelencji Pana Ilii Darchiashvili dla Winnicy „Maria” 

oraz promocja lokalnych produktów powiatu kolskiego. 

W dniu 26 czerwca 2021 r. Zespół Szkół Technicznych w Kole odwiedził urodzony w Kole 

Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek. Celem odwiedzin była wizytacja inwestycji 

budowy nowej sali sportowej i remont zaplecza sportowego realizowanych w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych. W lipcu natomiast do Starostwa Powiatowego w Kole z roboczą 

wizytą przybył także Pan Premier RP Mateusz Morawiecki. Głównym tematem rozmów było 

przedstawienie stanu zaawansowania prac związanych z budową północnej obwodnicy miasta Koła. 

Powrotem do normalności, za którym wszyscy mieszkańcy powiatu kolskiego czekali z 

utęsknieniem była współorganizacja z Gminą Dąbie XIV Dnia Ogórka w Karszewie. Najwięcej imprez o 

charakterze promocyjnym odbyło się w miesiącu wrześniu. To właśnie w tym miesiącu odbyły się 

Dożynki Powiatowo-Gminno-Parafialne w Powierciu, udało się zorganizować „II Powiatową Galę 

Mistrzów Powiatu Kolskiego”, która kolejny raz pokazała nam jak wiele mamy wspaniałych, 

utalentowanych osób w powiecie. Natomiast na strzelnicy LOK w Ruszkowie odbyły się XX 

Jubileuszowe Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. Ostatniego dnia 

września  spisano Akt Erekcyjny upamiętniający rozbudowę Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym, który następnie wmurowano w kamień węgielny. 

W dniu 1 października  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyła się XXVIII 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kardiologiczno – Kardiochirurgiczna z udziałem profesorów z 

Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.  
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V.1.5) Informacja w zakresie gospodarki nieruchomościami  
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska realizuje wiele różnorodnych i 

rozległych zagadnień, a w szczególności realizuje politykę powiatu w zakresie gospodarki 

nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Kolskiego oraz wykonuje zadania z zakresu 

administracji rządowej w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, 

wykonuje, również inne zadania wynikające z przepisów prawa a należące do właściwości rzeczowej 

Wydziału m.in. realizuje przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

Wykonując zadania w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym prowadzono na 

bieżąco ewidencję  zasobu nieruchomości Powiatu Kolskiego, który  w  2021 roku  uległ zmianie na 

skutek nabycia lub zbycia przez Powiat Kolski nieruchomości. Informacja o stanie mienia Powiatu 

Kolskiego przedstawiona została w Rozdziale II.  

Ważnymi zagadnieniami realizowanymi w zakresie gospodarki nieruchomościami w 2021 

roku były m.in.:  

 W zakresie  przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: 
 wydano 9 decyzji odszkodowawczych za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę Koło pod 

budowę drogi publicznej Chojny-Leśnica-Powiercie, 

 wydano 2 decyzje umarzające postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania za grunt przejęty 

przez Gminę Kościelec pod budowę dróg, 

 wydano 1 decyzję odszkodowawczą za grunt przejęty z mocy prawa przez Gminę Koło pod budowę 

drogi publicznej Kolonia Czołowo-Górka-Osiek, 

 wydano 3 decyzje administracyjne dotyczące zwrotów 2 działek emerytalnych położonych w 

gminie Babiak, 1 działki w gminie Kłodawa oraz 1 działki w gminie Osiek Mały, 

 wydzierżawiono na czas określony nieruchomość Skarbu Państwa położoną w obrębie Chojny 

gmina Koło, 

 ustanowiono prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Kole, na rzecz Ligi 

Obrony Kraju, 

 wydano 41 decyzji zobowiązujących właścicieli gruntów do udostępnienia lub ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, w celu wykonania inwestycji związanych z budową, przebudową, 

remontem lub demontażem infrastruktury elektroenergetycznej, 

 dokonano aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego dla 73 nieruchomości, 

 sporządzono ewidencję szczegółową ilościowo-wartościową nieruchomości Skarbu Państwa. 

 

 W zakresie uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów; 
 wydano 4 zaświadczenia o wniesieniu opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości w prawo własności. 

 

 W ramach regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa: 
 złożono do  Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kole wniosek o zasiedzenie 4 nieruchomości 

na własność Skarbu Państwa, 

 reprezentowano Starostę Kolskiego w postępowaniach sądowych dotyczących zasiedzeń, 

 złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kole 2 wnioski o ujawnienie  

własności Skarbu Państwa. 
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 Wykonując zadania wynikające z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych: 
 dokonano 479 uzgodnień w sprawie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów 

rolnych,  

 wydano 400 zaświadczeń w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, 

 wydano 52 decyzje administracyjne o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej, w tym 13 decyzji z 
naliczeniem opłat za wyłączenie, 

 wydano 1 decyzję o uznaniu rekultywacji za zakończoną. 
 
 

 Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony 

Środowiska w zakresie gospodarowania mieniem powiatowym przedstawiono w osobnym rozdziale. 

 

V.1.6) Informacja w zakresie architektury i budownictwa 
 

Wydział Architektury i Budownictwa w roku 2021 na bieżąco realizował zadania w zakresie 

prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z zakresu architektury i budownictwa 

poprzez: wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych, 

zmian decyzji pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego, wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę, 

wydawanie decyzji na realizację inwestycji drogowych,  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy 

oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę, 

przyjmowanie zgłoszeń z projektem budowlanym, przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu 

budowlanego, rejestracje dzienników budowy, wydawanie zaświadczeń potwierdzających 

powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych do dodatku mieszkaniowego, wydawanie 

zaświadczeń o samodzielnych lokalach mieszkalnych  i użytkowych.  

W 2021 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 3 591 spraw. W ramach tych 

spraw było to: 

 844 wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  

 42 wnioski o przeniesienie pozwolenia na budowę, 

 31 wniosków o wydanie pozwolenia  na rozbiórkę, 

 4 wnioski o wydanie decyzji zezwalającej na realizację  inwestycji drogowych. 

Z w/w wniosków pozytywnie rozpatrzono wydając: 

 795 decyzji pozwoleń na budowę, 

 39 decyzji przeniesień pozwolenia na budowę, 

 25 decyzji pozwoleń na rozbiórkę, 

 31 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

 4 decyzje  zezwalające na realizację  inwestycji drogowych. 

W 2021 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 697 zgłoszeń robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. W 24 przypadkach wydano sprzeciw przyjęcia zgłoszenia,                     

50 zgłoszeń wycofano w związku ze zmianą planów inwestycyjnych inwestora. Pozostałe 623 

zgłoszenia przyjęto. 

W związku z trwającą w Powiecie Kolskim akcją usuwania azbestu, wydział przyjął                                     

143 zgłoszeń dotyczących wymiany pokrycia dachowego z azbestu na różnych budynkach.                            
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Do wydziału złożonych zostało 97 zgłoszeń z projektem budowlanym. Z w/w zgłoszeń  87 rozpatrzono 

pozytywnie, 2 sprzeciwy, 1 wniosek bez rozpatrzenia. 

W ciągu roku w ramach kompetencji wydziału załatwiono szereg spraw związanych                            

z wydawaniem różnego rodzaju zaświadczeń i tak: 

 wydano 14 zaświadczeń o powierzchni i wyposażeniu budynków dla  uzyskania dodatku 

mieszkaniowego, 

 wydano  16 zaświadczeń o samodzielnych lokalach mieszkalnych i  użytkowych, 

 na wniosek  inwestorów   zarejestrowano  795 dzienników budowy, 

 przyjęto  12 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania. 

Po analizie powyższych danych należy stwierdzić, że budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne osiągnęło porównywalny poziom z ubiegłym 2020 rokiem. W roku 2021  wydano 3 

pozwolenia na budowę  budynków mieszkalnych wielorodzinnych (w tym 4 budynki wielorodzinne), 1 

pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania na budynek wielorodzinny.  Na tym samym poziomie co 

w roku ubiegłym występuje ilość wydanych pozwoleń na budowę instalacji gazowych dla zasilania 

budynków mieszkalnych i innych budynków, budynki inwentarskie i gospodarcze. W 2021 roku 

zaobserwowano jednak wzrost pozwoleń na budowę farm fotowoltaicznych na terenie naszego 

powiatu.  

 

V.1.7) Informacja w zakresie geodezji, kartografii i katastru   
 

Bieżąca działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w 2021 roku wynikającą z 

realizacji zadań nałożonych na ten wydział charakteryzują następujące liczby:  

 wprowadzono 9 046 zmian do bazy ewidencji gruntów i budynków; 

 wydano 5 decyzji w sprawach indywidualnych (w tym klasyfikacyjne); 

 wydano 1 159 zaświadczeń na podstawie ewidencji gruntów i budynków dla komorników, CBA, CBŚ, 
KRUS-u, Urzędu Skarbowego i innych organów; 

 do Sądu Rejonowego w Kole wysłano 569 zawiadomieniach o zmianach wprowadzonych w bazie 
ewidencji  gruntów i budynków oraz o sprostowanie z urzędu zapisów w dziale I Księgi Wieczystej; 

 zrealizowano 5 940 zamówień na materiały i dokumenty z powiatowego zasobu geodezyjnego i 
kartograficznego; 

 przetworzono 2 433 zgłoszeń prac geodezyjnych lub kartograficznych; 

 przyjęto do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2 459 szt. dokumentacji 
technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uwierzytelniono 
dokumenty przeznaczone dla  zamawiającego; 

 uzgodniono 195 wniosków dokumentacji dotyczących budowy nowych sieci uzbrojenia terenu; 

 wystawiono 8 593 szt. dowodów obliczenia opłaty na łączną kwotę 843 334,68 zł 

 Przez cały 2021 rok na bieżąco aktualizowane były w oparciu o opracowania geodezyjne, 

decyzje, postanowienia, zawiadomienia z ksiąg wieczystych i innych rejestrów: 

 

 baza danych Ewidencji Gruntów i Budynków - EGiB, 

 baza Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu – GESUT, 

 baza rejestru cen nieruchomości, 

 baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań, 
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 - BDOT 500, 

 baza szczegółowych osnów geodezyjnych, 

 wykonywanie kopii baz, eksportów do ARiMR, zestawień, analiz do GUGiK. 
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Ponadto w 2021 roku wykonano,  zlecono: 

1) Przegląd i inwentaryzacja osnowy wysokościowej dla terenu powiatu kolskiego; 

2) Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie szkiców oraz 

zintegrowanie z bazą danych; 

3) Założenie  utworzenie baz GESUT i BDOT 500 dla obrębów: Osiek Mały i Osiek Wielki wraz z informatyzacją 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez skanowanie szkiców oraz zintegrowanie z bazą 

danych; 

4) Założenia baz GESUT i BDOT 500 dla obrębów Osiek Mały Kolonia i Budzisław Nowy wraz z informatyzacją 

powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie szkiców oraz zintegrowanie z 

bazą danych; 

5) Założenia baz GESUT i BDOT 500 dla obrębu Młynek wraz z informatyzacją powiatowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego poprzez skanowanie szkiców oraz zintegrowanie z bazą danych; 

6) Dokonano również zakupu serwera z oprogramowaniem, który pozwoli na optymalizację wykorzystania 

oprogramowania teleinformatycznego do zakładania i aktualizacji operatu ewidencji gruntów oraz 

prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.  

 

      Całkowita wartość wykonanych prac w 2021 roku opiewała na łączną  kwotę 250 840,00 zł,                  

w tym finansowanie nastąpiło ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 

na kwotę 153 300,00 zł, z pozyskanej dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

46 740,00 zł, oraz refundacji środków od Głównego Geodety Kraju w kwocie 20 000,00 zł. Pozostała 

brakująca kwota w wysokości 30 800,00 zł została sfinansowana z własnych środków powiatu.  

 

V.1.8) Informacja w zakresie komunikacji i transportu  
 

W 2021 roku do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego wpłynęło 11 616 wniosków  

o rejestrację pojazdów. Wydano 11 869 dowodów rejestracyjnych i 4 640 kart pojazdu, 

wyrejestrowano na stałe 1 548 pojazdów, wpłynęło 7 605 zawiadomień o zbyciu oraz 8 215 o nabyciu 

pojazdu, na terenie innych urzędów ubyło  4 059 pojazdów. W sprawie nałożonych kar w przedmiocie 

rejestracji pojazdu po terminie wydano 144 decyzje administracyjne. 

W zakresie wydanych praw jazdy – wydano 2 595 dokumentów uprawniających do 

kierowania pojazdami mechanicznymi. Wydano 1 528 Profili Kandydata na Kierowcę. Zatrzymano i 

cofnięto  

465 uprawnień do kierowania pojazdami, wydano 400 skierowań na badania lekarskie, 

psychologiczne i kurs reedukacyjny oraz egzamin sprawdzający kwalifikacje. Wydano 41 zezwoleń na 

kierowanie pojazdem uprzywilejowanym.  W 2021 roku wydano 25 decyzji dotyczących uchylenia, 

umorzenia i odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydawanych uprawnień do kierowania 

pojazdami. 

W zakresie wpisywania (wykreślania) do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje 

kontroli pojazdów – działało 16 SKP (10 okręgowych i 6 podstawowych), gdzie zatrudnionych było  

54 diagnostów (w 2021 r. wydano 3 uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych 

pojazdów). 

W zakresie nadzoru nad działalnościami stacji kontroli pojazdów (wykonanych badań 

technicznych pojazdów) – w okresie od 15.09.2021 r. do 29.09.2021 r. została przeprowadzona 

kontrola na wszystkich SKP. Do dnia kontroli stacje wykonały ogółem 37 849 pozytywnych oraz 210 
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negatywnych badań technicznych pojazdów. Wszystkie SKP posiadają aktualne decyzje Dyrektora 

Transportowego Dozoru Technicznego poświadczające wyposażenie i warunki lokalowe.  

W zakresie  wpisywania (wykreślania) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki 

szkolenia kierowców oraz nadzoru nad ich działalnością – na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 r. 

działało 25 ośrodków szkolenia kierowców w tym 3 podmioty prowadzące szkolenia (zespoły szkół). 

W ciągu roku wykreślono z rejestru 3 ośrodki szkolenia kierowców, a 2 ośrodki zostały wpisane  

do rejestru.  W 2021 r. przeprowadzono kontrolę w 21 ośrodkach szkolenia kierowców. W zakresie 

wpisu/wykreślenia instruktorów nauki jazdy, z rejestru wykreślono 6 oraz wpisano 3 instruktorów. 

W zakresie wydawania licencji, zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie transportu 

drogowego rzeczy i osób wydano:  

 8 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób oraz 28 wypisów  z tego 

zezwolenia,  

 2 licencje na pośrednictwo przy przewozie rzeczy,  

 6 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,  

 9 decyzji o wygaśnięciu licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego,  

 45 wykonanych kontroli przewoźników prowadzących działalności związane z transportem drogowym.  
 

V.1.9) 
Informacja w zakresie zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego 
transportu zbiorowego 

 

Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego zapewnia nadzór nad drogami powiatowymi i 

gminnymi m.in. w zakresie: rozpatrywania projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących 

zmian organizacji ruchu, opracowuje lub zleca do opracowania projekty organizacji ruchu 

uwzględniające wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

przedkłada Staroście do zatwierdzenia projekty organizacji ruchu oraz przekazuje zatwierdzone 

projekty do realizacji.  

Wydział prowadzi także kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności 

z zatwierdzoną organizacją ruchu. Prowadzone były również sprawy związane z usuwaniem i 

parkowaniem pojazdów na parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kolskiego 

oraz prowadzone były sprawy związane z publicznym transportem zbiorowym.  

W 2021 roku w ramach wykonywanych zadań wydanych zostało:  

 4 zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat.  III, 

 11 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat.  II, 

 2 zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I, 

 4 decyzje dotyczące zapłaty kosztów związanych z usuwaniem i przemieszczaniem pojazdów na 

parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego, 

 6 zezwoleń na wjazd w strefę ograniczonego tonażu do 4 ton w m. Koło, 

 4 decyzje na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny. 

 

Ponadto w 2021 r. rozpatrzono i przedłożono Staroście projekty stałej i czasowej zmiany 

organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych w ilości 245 szt. (w tym 62 szt. stałej 

organizacji ruchu), rozpoczęto proces aktualizacji projektów stałej organizacji ruchu na drogach 

powiatowych i dokonano aktualizacji pod kątem dokumentacji projektów stałej organizacji ruchu na 

drogach powiatowych nr 3205P Koło – Mostki i 3403P kolonia Powiercie – Mniewo. Udzielono także 
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83 odpowiedzi na wnioski w sprawach zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych 

w powiecie kolskim. 

 

2. Działalność powiatowych jednostek   
 

 

V.2.1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole    
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole jest jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego i powstał z 

dniem 1 stycznia 1999r. na mocy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 

grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz 

będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji 

publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. poz. 1027 z 1998r.). 

Jednostka realizuje obowiązki i uprawnienia zarządcy dróg powiatowych na obszarze Powiatu 

Kolskiego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych. 

W ramach bieżącej działalności w zakresie pasa drogowego oraz ewidencji Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kole w 2021 roku wystawił:  

 14 szt.  warunków technicznych, 

 332 szt. uzgodnień lokalizacyjnych i uzgodnień projektów decyzji warunków zabudowy i lokalizacji celu 

publicznego, 

 498 szt. decyzji na zajęcie pasa drogowego, 

 362 szt. wezwań do zapłaty - opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 14 szt. umów użyczenia gruntów 

 12 szt. umów na wycinkę drzew 

Ponadto w roku 2021 r. do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wpłynęło 21 wniosków 

o odszkodowanie (szkody komunikacyjne i osobowe) z tytułu odpowiedzialności zarządcy za stan 

dróg. Na rzecz PZD w Kole w 2021 roku wpłynęły także dochody z tytułu opłat  w wysokości 

1.250.170,55 zł. Były to opłaty za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z 

funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym oraz umieszczenie reklam w pasie drogowym. Wysokie 

wykonanie planu wynika między innymi z faktu zajmowania pasa drogowego z związku z budową na 

terenie gminy Olszówka elektrowni wiatrowych. W 2021 r. zrealizowano również dochody w 

wysokości 10 802,61 zł. Kwotę tą stanowiły odsetki naliczone i wpłacone przez dłużników oraz 

wyegzekwowane przez komornika skarbowego, z tytułu nieterminowej zapłaty opłat za zajęcie pasa 

drogowego. 

 W 2021 roku zakupiono także posypywarkę za kwotę w wysokości 65 434,50 zł o ładowności 

5,5 ton na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Posypywarka jest wykorzystywana do 

zimowego utrzymania dróg, realizowanego siłami własnymi. 

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole polegała również na prowadzeniu inwestycji 

oraz remontów na drogach powiatowych. Opis tej działalności mający wpływ na stan dróg 

powiatowych przedstawiony został w Rozdziale VII tj. Ocena stanu dróg powiatowych.  

 

V.2.2) Powiatowy Urząd Pracy w Kole   
 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 
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promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W 2021 roku PUP w Kole kontynuował realizację  

zadania na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) związane z Tarczą 

Antykryzysową, której celem była ochrona rynku pracy i zapewnienie wsparcia w postaci pożyczki lub 

dofinansowania firmom i organizacjom dotkniętym skutkami COVID-19. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku przyjął od pracodawców do realizacji 530 ofert 

pracy (tj. o 377 ofert pracy mniej w stosunku do ubiegłego roku) na 1156 wolnych miejsc pracy (tj. o 

249 miejsc pracy więcej w stosunku do roku 2020). W 2021 r. mimo utrudnionych warunków ze 

względu na trwającą pandemię, z zachowaniem jednak wszelkich zaleceń sanitarnych, udało się 

zorganizować  23 giełdy pracy na 242 wolne miejsca pracy. Łącznie udział w rekrutacji,  wzięło 535 

osób bezrobotnych i poszukujących pracy. 

W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kole przyjął do realizacji za pośrednictwem 

Wojewódzkich Urzędów Pracy w ramach sieci europejskich służb zatrudnienia (EURES) 84 oferty 

pracy za granicą, głównie do prac sezonowych, w gastronomii, w branży mechanicznej, do Holandii, 

Niemiec, Norwegii i Czech.  W porównaniu do lat ubiegłych jest to bardzo znaczny spadek ilości 

wolnych, zagranicznych wakatów, który stanowi o ewidentnym skutku panującej pandemii we 

wszystkich krajach UE. Jednak jest niemal dwukrotnie większy niż w 2020 roku. Urząd współpracuje 

także z powiatowymi urzędami pracy z całego kraju, na zasadzie wzajemnego przekazywania ofert 

pracy na stanowiska co do których występuje deficyt pracowników na danym lokalnym rynku pracy. I 

tak w roku 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kole przyjął do upowszechnienia 191 ofert pracy z 

urzędów pracy z całego kraju. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. przyjął od 

podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom i wpisał do ewidencji 447 oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Ponadto w 2021 

r. urząd przyjął 255 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydał 164 zezwolenia na pracę sezonową. Ponadto w 2021 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole wydał 7 294 decyzji administracyjnych, co stanowi spadek o 4,3 % w 

stosunku do 2020 roku. 

PUP w Kole w 2021 roku kontynuował za sprawą Tarczy Antykryzysowej wsparcie dla firm i 

przedsiębiorców, których dotknęły skutki COVID-19. Wsparcie dla firm i przedsiębiorców w ramach 

Tarczy Antykryzysowej było udzielane przez cały 2021 rok. Podział środków na formy wsparcia w 

ramach tarczy antykryzysowej na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.  

 

Tabela Nr 11. Podział środków na formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej na dzień 
31.12.2021 r. 

Instrument wsparcia 
Liczba dotychczas 

złożonych 
wniosków 

Liczba wniosków 
rozpatrzonych 

pozytywnie 

Liczba 
wnioskujących, 

którym udzielono 
pomocy 

Kwota wypłaconych 
dofinansowań 

art. 15zzb Dofinansowanie 
przedsiębiorcy części kosztów 
wynagrodzeń pracowników  

44 41 42 792.261,75 

art. 15zzc Dofinansowanie osobie 
prowadzącej samodzielnie 
działalność gospodarczą części 
kosztów prowadzenia tej działalności 

184 164 164 901.980,00 
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art. 15zzd i art. 15zzda Jednorazowa 
pożyczka na pokrycie bieżących 
kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy 
/organizacji pozarządowych 

22 21 21 92.613,00 

art. 15 zze4 Jednorazowa dotacja na 
pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i 
małego przedsiębiorcy 

956 924 924 4.610.000,00 

art. 15zze4a Dotacja na pokrycie 
bieżących kosztów prowadzenia 
działalności gospodarczej 
mikroprzedsiębiorcom i małym 
przedsiębiorcom, którzy prowadzili 
działalność gospodarczą polegającą 
na sprzedaży środków spożywczych, 
papierniczych i piśmienniczych na 
terenie jednostek systemu oświaty 

0 0 0 0 

Łącznie 1.206 1.150 1.151 6.396.854,75 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole otrzymał także środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

na 2021 r. w wysokości 296.000,00 zł. PUP w Kole podpisał 27 umów na kwotę 295.985,61 zł na 

sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne 163 pracowników i/lub pracodawców. 

Ponadto w wyniku złożonego wniosku Urząd otrzymał środki w wysokości 77.600,00 zł z rezerwy 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2021 r., w wyniku którego podpisano 6 umów na kwotę 

77.588,00 zł na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego 24 pracowników i/lub 

pracodawców.  

Ocena stanu bezrobocia na terenie Powiatu Kolskiego w 2021 roku przedstawiona została w 

Rozdziale X niniejszego raportu.  

 

V.2.3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole   
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole działa na mocy Uchwały Rady Powiatu 

Kolskiego Nr V/11/99 z dnia 18 stycznia 1999 roku i skupia zadania na rzecz pomocy dziecku i 

rodzinie, osób starszych, osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 

2021 roku udzielało m.in. dofinansowań i indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym w 

pokonywaniu skutków niepełnosprawności, umożliwiając środowisku osób niepełnosprawnych 

powrót w maksymalnym dla siebie stopniu do wykorzystania potencjalnych zdolności i choć w 

pewnym stopniu osiągnięcia przez nich życiowej samodzielności i aktywności w sferze społecznej. W 

tym zakresie rozpatrzono ogółem 818 wniosków osób niepełnosprawnych. Wypłacono 

dofinansowanie dla 777 osób, w tym dla 446 mieszkańców wsi, 464 kobiet i 68 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 

2021 roku ubiegało się 115 osób. Dofinansowanie zostało wypłacone dla 100 osób w tym 38 osób na 

likwidację barier architektonicznych, 52 osoby na likwidację barier w komunikowaniu się i 10 osób na 

likwidację barier technicznych.  

W 2021 roku w ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym w zakresie dodatku 

wychowawczego 500+ łącznie w 2021 roku wydano 103 decyzje. W oparciu o wydane decyzje 

administracyjne w 2021 r. dokonano wypłaty 963 świadczeń. 
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PCPR w Kole sprawuje także nadzór nad dwoma domami pomocy społecznej w Kole. W roku 

2021 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole dla osób 

przewlekle somatycznie chorych przy ulicy Poniatowskiego 21 – 4.081,00zł., natomiast w Domu 

Pomocy Społecznej znajdującym się przy ulicy Blizna 55 wynosił – 3.997,00zł. 

W 2021 r. wydanych zostało łącznie 63 decyzji administracyjnych w zakresie działań 
związanych z domami pomocy społecznej w tym: 

 42 wydanych decyzji dotyczyło umieszczeń osób ubiegających się o pobyt w DPS; 

 13 decyzji wydano w przedmiocie zmiany naliczenia odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS; 

 3 decyzje dotyczyły umorzenia wszczętych postępowań w przedmiocie ustalenia odpłatności za pobyt 
w DPS; 

 wydano 1 decyzję umarzającą wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w DPS 
z powodu zgonu mieszkanki,  

 1 decyzję uchylającą umieszczenie z powodu rezygnacji i pozostania w domu, 

 sporządzono 3 decyzje dotyczące zmiany czasookresu pobytu mieszkańców w DPS.  

 

Ocena stanu funkcjonowania systemu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kolskiego w 

2021 roku przedstawiona została w Rozdziale VIII niniejszego raportu. 
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VI. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH    
 

Omawiając stan oświaty na terenie powiatu kolskiego podobnie jak rok temu należy mieć na 

uwadze dwa aspekty w tym zakresie. Jednym z nich jest fakt, że informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w 2021 roku można przedstawić tylko i wyłącznie za rok szkolny 2021, co zostało 

zawarte w niniejszym raporcie. Drugim aspektem są przedstawione informacje w zakresie stanu 

oświaty za 2021 rok, które zawierają dane na dzień 30 września 2021 roku. Dane te są danymi z 

systemu informacji oświatowej (SIO), w którym w 2021 roku były składane tylko raz na dzień 30 

września. Zgodnie z przedstawionymi w niniejszym raporcie informacjami, dane na dzień 30 września 

2021 r. są danymi na podstawie, których naliczona została subwencja oświatowa dla powiatu 

kolskiego na 2022 rok.  

Przy omawianiu oceny realizacji zadań oświatowych należy zwrócić uwagę na fakt, że w roku 

szkolnym 2020/2021, podobnie jak w roku poprzednim, nauka w szkołach odbywała się zarówno        

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak i stacjonarnie, a to z uwagi na 

panującą nadal w naszym kraju pandemię koronawirusa. W dalszym ciągu więc nauka w szkołach 

odbywała się z zachowaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych i zapewnieniem szczególnej 

ochrony, także podczas przeprowadzanych egzaminów maturalnych i zawodowych. 

Nauczanie w zmiennych warunkach nadal było dość trudne zarówno dla nauczycieli, uczniów 

i rodziców, jednakże nauczeni doświadczeniem roku poprzedniego dyrektorzy dużo łatwiej poradzili 

sobie z organizacją nauczania i funkcjonowaniem szkół w warunkach trwającej pandemii.  

Ponadto dużym wsparciem w tym trudnym czasie, było przyznanie środków z rezerwy części 

oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 87.150 zł dla powiatu kolskiego na realizację zajęć 

wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z czego skorzystały wszystkie uprawnione nasze szkoły. 

 

Powiat Kolski jest niezmiennie organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole  

 Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole  

 Zespół Szkół Technicznych w Kole 

 Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole  

 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu 
 

 

Stan oświaty w powiecie kolskim w 2021 roku w zakresie typów szkół, kierunków kształcenia 

oraz liczby uczniów w poszczególnych szkołach powiatu kolskiego na dzień 30 września 2021 roku 

przedstawia poniższa tabela. Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej uczniów uczęszcza do 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole tj. 808 uczniów, natomiast najmniej uczniów posiada Zespół Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 333 uczniów. W Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-

Wychowawczym w Kole liczba wychowanków to 132.  
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Tabela Nr 12. Typy szkół, kierunki kształcenia i liczba uczniów w poszczególnych szkołach i 
placówkach na dzień 30.09.2021r. 

Nazwa szkoły/placówki Typy szkół i kierunki kształcenia 
Liczba uczniów/ 
wychowanków 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liceum ogólnokształcące 730 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - 
ADMINISTRACYJNYCH 

Liceum ogólnokształcące 
475 

Technikum (Technik: Ekonomista, Geodeta, Obsługi Turystycznej) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

Liceum ogólnokształcące 

808 

Technikum (Technik: Informatyk, Ochrony środowiska, Pojazdów 
samochodowych) 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Branżowa Szkoła I stopnia 
(Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Operator obrabiarek 

skrawających, Sprzedawca, Stolarz, Korektor i stroiciel 
instrumentów muzycznych) 

ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – 
EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY 

Szkoła Podstawowa Specjalna ( z oddziałem przedszkolnym)  

132 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia  (Kucharz, Fryzjer, Stolarz) 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 18 

Bursa Szkolna 48 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna - 

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I 

TECHNICZNYCH 

Liceum ogólnokształcące 

333 Technikum 
(Technik: Logistyk, Elektryk, Informatyk, Mechanik, Handlowiec) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO 

Technikum (Technik: Informatyk, Rolnik, Technologii żywności, 
Żywienia i usług gastronomicznych, Ekonomista, Logistyk, Grafiki i 

poligrafii cyfrowej) 
478 

Internat 136 
 

 
Liczba uczniów w poszczególnych szkołach w latach 2018-2021 

 

570 
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631 
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370 

766 

493 

807 

352 

480 

761 

480 

817 

350 

470 

730 

475 

808 

333 

478 

LO w Kole ZSE-A w Kole ZST w Kole ZSOiT w Kłodawie ZSRCKU w
Kościelcu

2018 2019 2020 2021
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W 2021 roku z budżetu powiatu kolskiego udzielono dotacji na częściowe pokrycie 

wydatków związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie 

w kwocie 2.016.975,92 zł, gdzie plan wynosił 3.069.362,00 zł, zrealizowano zatem 65,71 %, w tym: 

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne: 

Plan –  435 769,00 zł                    wykonanie –  238 052,30 zł,   tj. 54,63 % 

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia: 

Plan –  510 689,00 zł                    wykonanie – 384 261,67 zł,   tj.  75,24 % 

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące: 

Plan – 265 070,00 zł                    wykonanie – 115 626,02 zł,   tj.43,62 % 

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

Plan – 1 692 725,00 zł              wykonanie –  1 199 866,26 zł,   tj. 70,88 % 

- rozdz. 80152 – specjalna organizacja nauki i metod pracy: 

Plan – 165 109,00  zł                 wykonanie – 79 169,67 zł,   tj. 47,95  % 
 

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne: 

 Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Kole                                                      

 Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie                                            

 Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku 

 Społeczna Branżowa Szkoła I stopnia w Babiaku 

 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie 

 Akademicka Szkoła Policealna w Kole 

 

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Kole w rozdz. 85404: plan 52 271,00 zł, wykonano 50 596,62 tj. 96,80 % oraz w 

rozdz. 85419: plan dotacji wynosi 1.477.887,00 zł, wykonano 96,12 % planu, tj. kwota  

1.420.521,34  zł. 

Natomiast dane statystyczne w zakresie szkół i placówek niepublicznych w kontekście liczby 

uczniów, słuchaczy czy też kursantów przedstawia poniższa tabela.  

Tabela Nr 13. Szkoły i placówki niepubliczne, liczba uczniów/słuchaczy/kursantów według stanu w 
dniu 30.09.2021r. 

L.p. Nazwa szkoły/placówki Adres 
Liczba uczniów/ 
wychowanków/ 
kursantów KKZ 

1. Społeczna Branżowa Szkoła I  Stopnia w Babiaku 
ul. Poznańska 22a,  

62-620 Babiak 
0 

2. Branżowa Szkoła I  stopnia Centrum Nauki Eureka Kłodawa 
ul. 3-go Maja 5, 

 62-650 Kłodawa 
31 

3. 
Szkoła  Policealna dla dorosłych Centrum Nauki Eureka w 
Kłodawie 

ul. 3-go Maja 5,  
62-650 Kłodawa 

26 

4. 
Liceum Ogólnokształcące Centrum Nauki Eureka  w 
Kłodawie 

ul. 3-go Maja 5,  
62-650 Kłodawa 

31 

5. 
Niepubliczna Szkoła Policealna  dla dorosłych „Prymus” w 
Kłodawie 

ul. Kościelna 15,  
62-650 Kłodawa 

0 

6. Akademicka  Szkoła Policealna 
ul. Poniatowskiego 22,  

62-600 Koło 
22 

7. Licem Ogólnokształcące  Centrum Szkoleniowe Wiedza 
ul. Kolejowa 5,  

62-600 Koło 
58 
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8. 
Szkoła Policealna dla dorosłych Centrum Szkoleniowe 
Wiedza 

ul. Kolejowa 5,  
62-600 Koło 

38 

9. 
Branżowa Szkoła I stopnia w Korzeczniku  (kwalifikacyjne  
kursy zawodowe) 

Korzecznik 41, 
62-650 Kłodawa 

31 kkz 

10. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy 
ul. Wojciechowskiego 21A, 

62-600 Koło 

23 wychowanków 
9 wczesne 

wspomaganie rozwoju 

11. Branżowa II stopnia Centrum Szkoleniowe Wiedza w Kole  
ul. Kolejowa 5,  

62-600 Koło 
- 

12. Branżowa Szkoła I stopnia Centrum Nauki Feniks Koło 
ul. Poniatowskiego 22,  

62-600 Koło 
- 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono również zestawienie planu wydatków i ich wykonanie, 

wykonane dochody, powstałe zobowiązania oraz kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 z 

rozbiciem na szkoły, których organem prowadzącym jest powiat kolski. Największą subwencję 

otrzymał Zespół Szkół Technicznych w Kole, natomiast najmniejsza subwencja przypada na rzecz 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, co związane jest oczywiście z liczbą 

uczniów w tej szkole, o czym była mowa powyżej.  

Poniżej przedstawiono, również realizacje wydatków majątkowych w szkołach w 2021 roku.  

Tabela Nr 14. Zestawienie kwot z subwencji oświatowej, wykonania planu dochodów, wydatków i 
powstałych zobowiązań za rok 2021 

L.p. Nazwa szkoły SUBWENCJA Plan wydatków 
Dochody 

wykonane 
Wydatki 

wykonane 

Zobowiązania 
na dzień 

31.12.2021 r. 

1. 
Liceum Ogólnokształcące w 
Kole 

5.641.018,01 zł 5.822.973,00 zł 36.061,86 zł 5.741.261,94 zł 388.052,48 zł 

2. 
Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kłodawie 

3.151.132,90 zł 4.088.930,00 zł 9.470,34 zł 4.065.655,21 zł 276.134,07 zł 

3. 
Zespół Opiekuńczo – 
Edukacyjno – Wychowawczy 
w Kole (bez Poradni P-P) 

6.357.031,70 zł 8.014.698,54 zł 159.451,87 zł 7.926.120,76 zł 546.145,10 zł 

4. 
Zespół Szkół Technicznych w 
Kole 

7.005.500,31 zł 8.097.326,07 zł 207.790,83 zł 8.056.083,18 zł 499.485,64 zł 

5. 
Zespół Szkół Ekonomiczno – 
Administracyjnych  
w Kole 

3.920.600,61 zł 4.620.016,00 zł 2.883,05 zł 4.613.038,31 zł 303.258,20 zł 

6. 
Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 

6.114.614,23 zł 7.087.792,10 zł 298.907,26 zł 6.796.794,87 zł 439.551,72 zł 

7. 
Dotowane szkoły i placówki 
niepubliczne 

8.388.699,82 zł 4.599.520,00 zł -- 3.488.093,88 zł -- 

8. 

Pozostałe zadania 
pozaszkolne powiatowe 
(świetlica w ZSOiT, Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna, pozostałe 
wydatki oświatowe) 

2.203.822,39 zł 2.380.532,66 zł -- 1.434.920,80 zł 92.160,29 zł 
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Tabela Nr 15. Realizacja wydatków majątkowych w szkołach za 2021 rok 

L.p. Nazwa szkoły Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. 
Zespół Szkół Ekonomiczno – 
Administracyjnych w Kole 

Zakup maszyny czyszczącej do podłóg. 23.112,00 zł 22.828,55 zł 

2. 
Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno 
– Wychowawczy w Kole 

Zakup sprzętu komputerowego, elektronicznego i 
wyposażenia w ramach programu „Laboratoria 
przyszłości”. 

30.000,00 zł 30.000,00 zł 

3. 
Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno 
– Wychowawczy w Kole 

Zakup przenośnego urządzenia do treningu 
słuchowego w ramach projektu: „W Kole wiedzy i 
kompetencji”. 

51.480,00 zł 26.789,94 zł 

 

Obowiązek sporządzania i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 

roku szkolnym 2020/2021 wynika z zapisów art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października 

zobowiązany jest do przedstawienia  organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o 

wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego.  

W niniejszym raporcie przedstawiono wycinek tej informacji w zakresie liczby uczniów, 

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2020/2021. 

Kolejna tabela przedstawia liczbę nauczycieli i etaty, natomiast w tabeli nr 17 przedstawiono 

ilość oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022.  

Tabela Nr 16. Liczba etatów nauczycieli wg SIO na dzień 30 września 2021r. 

L.p. Nazwa szkoły 
Etaty nauczycielskie  

na dzień 30.09.2021r. 

Etaty nauczycielskie  

na dzień 30.09.2020r. 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 47,20 49,18 

2. Zespół Szkół Ogólnoksztacących i Technicznych w Kłodawie 34,50 34,50 

3. Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – Wychowawczy w Kole 63,99 65,38 

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole 64,51 62,15 

5. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole 39,15 35,79 

6. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 49,87 51,07 

Ogółem 299,22 298,07 
   

Tabela Nr 17. Ilość oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2021/2022 

L.p. Szkoła 
Liczba oddziałów w poszczególnych 

poziomach kształcenia 

I II III IV 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 7 7 14 0 

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole 9 10 14 4 

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole 4 4 7 4 

4. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Kościelcu 

4 7 4 4 

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 3 3 6 2 

6. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ZOEW w Kole Łącznie we wszystkich typach szkół  

 21 oddziałów 
 

W każdej z placówek oświatowych prócz uczniów i nauczycieli są również pracownicy 

administracji i obsługi. Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

w roku szkolnym 2021/2022. 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2021 rok 

76 | S t r o n a  

 

Tabela Nr 18. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2021-2022 

L.p. Szkoła 

Liczba osób 

Rok szkolny 
2021/2022 

Rok szkolny 
2020/2021 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 8 10 

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole 14 16 

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole 8 10 

4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 20 22 

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 7 9 

6. Zespół  Opiekuńczo –Edukacyjno – Wychowawczy w Kole 26 30 

Razem 83 97 
 

Rok 2021 był dla edukacji rokiem trudnym ze względu na konieczność funkcjonowania szkół i 

placówek oświatowych w warunkach pracy na odległość i obostrzeń sanitarnych wynikających z 

pandemii koronawirusa. Dziś nie trzeba już nawet nikomu powtarzać, że nauka zdalna dała się we 

znaki zarówno nauczycielom, uczniom, jak i ich rodzicom.  

W kwestii finansowania oświaty należy zauważyć, że w roku 2021 subwencja oświatowa dla 

Powiatu Kolskiego wyniosła 42.782.422,00 zł tj. o ponad 5,5 mln zł mniej niż w roku 2020.  Ponadto 

podobnie jak w roku ubiegłym pandemia koronowirusa spowodowała, w szczególności w pierwszej 

połowie roku, zamknięcie szkół co miało wpływ na zmniejszenie dochodów w jednostkach  

oświatowych m.in. z opłat za najem pomieszczeń, czy też hal sportowych.  

Ważnym aspektem funkcjonowania oświaty w powiecie kolskim jest liczne uczestnictwo szkół 

w różnych programach i projektach, dzięki którym uczniowie mają możliwość brania udziału w wielu 

stażach i praktykach zagranicznych, nauki na nowo zakupionym sprzęcie i wyposażeniu, czy 

korzystaniu z nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W 2021 roku powiat kolski otrzymał dotację w 

wysokości 55 834,40 zł z przeznaczeniem na   realizację zadań własnych wynikających z Rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na  lata   2020-2024 „Aktywna tablica”. 

W ubiegłym roku ponadto szkoły ponadpodstawowe realizowały także kilka projektów ze 

wsparciem środków z UE. Były to takie projekty jak: „Wsparcie kształcenia zdalnego”, „W Kole wiedzy 

i kompetencji”, czy „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu”. Łącznie w ramach tych projektów do budżetu powiatu kolskiego w 2021 

roku wpłynęła kwota w wysokości 2 385 978,67 zł. Udało się także pozyskać środki w wysokości 30 

tys. zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu 

szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Dodatkowo w 2021 roku 

finalnie rozliczony został przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu projekt pn.: „Nowoczesne 

technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego 

powiatów tureckiego i kolskiego”, a do budżetu powiatu wpłynęła kwota w wysokości 527 660.86 zł.       

Projekt był realizowany od 2017 r. i został zakończony 30 kwietnia 2020 r. 
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VII. OCENA STANU DRÓG POWIATOWYCH    
 

Administracją dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego zajmuje się Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kole, pod którego w 2021 roku podlegało 460,003 km dróg oraz 21 obiektów mostowych, w 

tym:  

W granicach administracyjnych miast :   

 nawierzchnia twarda  i gruntowa – 59,626 km 

 obiektów mostowych - 6 

Poza granicami administracyjnymi miast  

 nawierzchnia twarda i gruntowa – 404,377 km 

 obiektów mostowych - 15 

 

Ogólny stan dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku na podstawie 

okresowej kontroli stanu technicznego określono jako dostateczny. Uwagi wymagają obiekty o 

ograniczeniach tonażowych, które podlegają zastąpieniu nowymi obiektami. Pozostałe obiekty 

kwalifikują się w 70% do remontu.  

W 2021 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 10.041.745,51 zł oraz remontowe na 

kwotę 3.273.625,65 zł na następujące zadania: 

Gmina Babiak:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów Przedecz” - 41 820,00 zł  

 „Przebudowa drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary – Luboniek”- 81 342,15 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie – Kiejsze”- 179 038,56 zł  

 „Przebudowa drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn Przybyłów”- 147 599,49 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie na 
terenie   Gminy Babiak”- 60 586,61 zł 
 

Gmina Chodów:  

 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z droga krajową nr DK 92 
w kierunku miejscowości Rdutów” – 239 793,12 zł 

 „Przebudowa  drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków”- 189 918,64  zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3411P w m. Dzierzbice”- 49 991,63 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 2150P w m. Bowyczyny – Kotków”- 53 221,12 zł 

  „Remont drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie” oraz  

 „Remont drogi powiatowej nr 3411 P w m. Dzierzbice” - 149 975,75 zł 

Gmina Dąbie:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P w m. Krzewo”- 89 507,63 zł 

 „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Dąbiu”- 77 088,21 zł 

 „Przebudowa ulicy Żeromskiego w Dąbiu”- 49 502,94 zł 

 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3417P  w m. Kupinin”- 51 224,96 zł 

 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3440P  w m. Domanin”- 87 876,14 zł 

 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina –Dąbie”- 133 156,89 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3440P w m. Domanin” oraz  

 „Remont drogi powiatowej nr 3442P Grabina- Dąbie” - 146 234,70 zł 
 

Gmina Grzegorzew:  

 „Przebudowa  drogi powiatowej  nr 3199P w Boguszyńcu”- 113 179,73 zł 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2021 rok 

78 | S t r o n a  

 

 „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej 
nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”- nie poniesiono kosztów 

 „Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi 
powiatowej nr 3403P w Grzegorzewie”- 15 570,22 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny” - 
9 000,00 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach”- 162 773,06 zł 

 „Przebudowa chodnika przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie”- 85 269,62 zł 

 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew –Boguszyniec”- 159 628,93 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3434P w m. Borysławice Zamkowe” - 149 780,18 zł 

 „Zakup 1 radarowego wyświetlacza prędkości w Grzegorzewie 3403P” – 9 808,02 zł 
 

Gmina Kłodawa:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna – Dzióbin”- 30 800,00 zł 

 „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej w Kłodawie”- 
237 912,76 zł 

 „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie”- 68 003,00 zł 

 „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”- 3 928,80 zł 

 „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa”- 135 166,34 zł 

 „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew”- 130 699,45 zł 

 „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic  
Gminy”- 139 437,15 zł 

 „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka 
do granic Gminy”- 102 147,60 zł 

 „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna Długa -  Dzióbin”- 110 011,83 zł 

 „Remont ulicy Łęczyckiej w Kłodawie- droga powiatowa nr 3401P oraz 

 „Remont drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa” - 149 971,68 zł 
 

Miasto Koło:  

 „Przebudowa ulicy PCK w Kole”- 939 549,91 zł 

 „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach 
jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3 -go Maja w Kole”- 17 500,00 zł 

 „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Nowowarszawskiej w Kole”- 
10 790,00 zł 

 „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach 
jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole”- 35 307,00 zł 

 „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole”- 9 900,00 zł 

 „Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej w Kole”- 154 542,68 zł 

 „Remont ul. Żeromskiego” – 53 782,00 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3205P ul. Toruńska w Kole” - 149 935,13 zł 
 

Gmina Koło:  

 „Przebudowa drogi Powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek”- 167 740,68 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Ruchenna”- 172 590,58 zł 

 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Lubiny - Ochle”- 
159 592,93 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3216P w m. Ochle - 137 465,79 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3199P w m. Przybyłów” – 86 071,03 zł 

Gmina Kościelec:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec Gąsiorów”- 2 780,00 zł 
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 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P  na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie”- 
799 837,91 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3218P w m. Daniszew - 140 429,10 zł 
 

Gmina Olszówka:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”- 39 500,00 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”- 261 916,23 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3437P odcinku Krzewata – Zawadka”- 113 577,19 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3404P w m. Olszówka - 149 874,27 zł 
 

Gmina Przedecz:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka” – 
1 077 654,97 zł   

 „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu”- 155 570,81 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie”- 144 277,81 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna - 99 922,99 zł 

 „Remont ul. Markowskiego” – 21 998,30 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna” – 81 391,56 zł 

Gmina Osiek Mały:  

 „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”– 2 982 496,46 zł 

 „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary Luboniek  w 
miejscowości Osiek Mały Kolonia”- 363 129,03 zł  

 „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P Drzewce Osiek Mały w 
miejscowości Witowo”- 119 878,18 zł 

 „Remont drogi powiatowej nr 3206P w m. Łuczyno” oraz  

 „Remont drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Drzewce” - 149 839,83 zł 

 

PZD w Kole w 2021 roku w ramach własnych sił i zasobów wykonał remont cząstkowy  

nawierzchni masą na zimno dróg i ulic w ilości 549,65  m2/54,965  Mg oraz remont nawierzchni masą 

na gorąco w ilości 8600 m2/ 860 Mg. Dokonano także regulacji oznakowania pionowego w ilości 231 

szt. oraz wymiany i ustawienia 222 szt. znaków drogowych, a także dokonano wymiany lub montażu 

13 szt. luster drogowych.  

W 2021 roku PZD w Kole wykonywał, również roboty remontowe i utrzymaniowe wykonane 

siłami obcymi, do najważniejszych z punktu utrzymania stanu dróg możemy zaliczyć:  

1. Remonty cząstkowe masą na gorąco: 

 m. Kłodawa 453,23m
2
, m. Przedecz 121,77m

2
, m. Dąbie – 764,74 m

2
, dr. 3402P (Karszew) – 154,8m

2
, w tym 

remont wyrównania nawierzchni  

dr. 3421P (Augustynów) – 175mb, 3416P (Grabina) – 352mb / 249 665,40zł 

 m. Koło – 2 140,03m
2
, dr. 3418P (Ruszków Drugi) – 19,8m

2
, w tym remont wyrównania nawierzchni dr. 3199P 

(Przybyłów) – 275mb / 249 241,05zł 

 m. Koło – 423,37m
2
 / 38 535,14zł 

 m. Dąbie – 441,26m
2
/ 38535,24 zł 

2. Utylizacja padłych zwierząt: 

 Sarny i borsuki – 14 szt. / 2 268,00 zł 

 Dziki – 3 szt. / 1 620,00 zł 

3. Prześwietlenie koron drzew – 144szt. /42 498,00zł 

4. Wycinka drzew:  

 Lubiny (1 szt.), Kolonia Czołowo (3szt.), Bylice (3szt.), Ponętów Dolny (1szt.) - łącznie: 8 szt. / 7 776,00 zł 

 Dzierawy -  6 szt. / 6 480,00 zł 

 Ruszków Drugi, ul. Lipowa – 1 szt. / 1 080,00zł 
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 Koło, ul. Żeromskiego – 1 szt. / 1 080,00 zł 

 Grabina Wielka (1szt), Turzynów (1szt.) – łącznie 3szt. / 3 132,00 zł 

5. Odwodnienie pasa drogowego: 

 odtworzenie rowu po oberwanej skarpie dr. 3402P w Kupininie (okolice wiaduktu kolejowego) – 6mb/ 

861,00zł 

 oczyszczanie przepustu Rdutów - 599,99zł + Koparka z Ciągnikiem -1 080,00zł (łącznie: 1679,99zł) 

 oczyszczenie wpsutów i przykanalików KD w Kłodawie ul. Wyżynna – 300,00zł 

 naprawa studni KD w Przedczu ul. Rejtana – 1 660,50  zł 

 oczyszczanie wpustów Koło, ul. Słowackiego 732,24 zł 

 naprawa przepustu na skrzyżowaniu dr 3405P z dr. Gminną w m. Władysławów – 2 337,00zł 

 konserwacja rowu 3205P Dęby Szlacheckie – 90mb/ 2 767,50 zł 

 naprawa ścieku ulicznego Koło, ul. Nowowarszawska – 1 141,44zł 

 oczyszczanie wpustu ulicznego Koło, ul. Nowowarszawska – 366,12zł 

 odwodnienie pasa drogowego w Gąsiorowie – 8 296,56zł 

 przedłużenie przepustu, wybudowanie przyczółka dr. 3199P Bogusławice – 3 690,00zł 

 naprawa studni kanalizacji deszczowej Kłodawa, ul. Warszawska – 1 906,50 zł 

 regulacja studzienki ściekowej dr. 3408P Olszówka – 1 107,00zł 

 Wybudowanie studni rewizyjnej z przykanalikiem dr. 2150P Domaników – 3 075,00zł 

 Oczyszczanie WUKO dr. 3199P Boguszyniec – 562,73zł 

 Oczyszczanie przepustów dr. 3427P m. Dębno Królewskie ( 3szt) oraz oczyszczanie  wpustu ulicznego Koło, 

ul. Konarskiego / 2 000,00zł 

 Oczyszczanie wpustów ulicznych Koło, ul. Wojciechowskiego i Sienkiewicza – 4 548,02zł 

 Konserwacja rowu melioracyjnego dr. 3423P Czołowo – 860mb / 2 000,00 zł 

 Konserwacja rowu melioracyjnego dr. 3199P Grzegorzew – 490 mb /  

2 770,07 zł 

 Czyszczenie przepustów dr. 3403P Leśnica i Grzegorzew – 500,02 zł 

 Czyszczenie kanalizacji deszczowej dr. 2150P Domaników – 599,99 zł 

 Regulacja wysokości studni kanalizacji deszczowej Kłodawa, ul. Przedeczka – 1 230,00 zł 

 Odwodnienie pasa dr. 3428P m. Barłogi skrzyżowanie z dr. gminną (odmulenie rowu, ścinka poboczy, 

uzupełnienie pobocza z zagęszczeniem) – 4 305,00 zł 

6. Profilowanie nawierzchni gruntowej: 

 ul. Toruńska w Kłodawie – 447,51zł 

 3206P Łuczywno – 319,80 zł 

 3411P, 3413P Zbójno – 1 700,52 zł 

 Zalesie – Rośle (650mb), Pieczew - Lisice (1,2mb), Lisice - Goszczędza (450mb) / 1 414,50zł 

  3413P Zbójno i ul. Toruńska w Kłodawie - 626,51 zł 

 3206P Drzewce – 258,30 zł 

7. Remont skrzyżowania 3199P z dr. gminną w m. Dębno Poproboszczowskie – 2 214,00zł 

8. Remont odcinka drogi gruntowej 3411P Jasieniec – 40t tłucznia – 2 800zł 

9. Koszenie traw: 

 Koszenie traw na poboczach (gm. Kłodawa, Chodów, Przedecz)  – 101,084 km / 10 714,01 zł 

 Przedecz, ul. Szkolna i obwodnica Przedcza – 1 080,00 zł 

 Dąbie, ul. Nadrzeczna – 600 zł 

 Koszenie traw w m. Kłodawa – 1 500,00 zł 

10. Sprzątanie dróg i ulic powiatowych: 

 m. Koło – 6 krotne sprzątanie, łącznie: 113,283 km / 72 788,85 zł 

 m. Dąbie – 4 krotne sprzątanie, łącznie: 19,191 km / 10 555,05 zł 

 m. Kłodawa - 5 krotne sprzątanie, łącznie: 26,36 km / 11245,11 zł 

 m. Przedecz – 4 krotne sprzątanie, łącznie: 16,705 km / 8 686,60 zł 

 gm. Kościelec – 3 krotne sprzątanie, łącznie: 10,000 km / 5 939,60 zł 

 pozostałe gminy (gm. Koło, gm. Babiak, gm. Osiek Mały, gm. Olszówka, gm. Grzegorzew) - 3 krotne 

sprzątanie, łącznie: 32,460 km / 19 281,24 zł 

11. Naprawa sygnalizacji świetlnej po kolizji Koło, ul. Sienkiewicza- Toruńska- 3Maja – 4 489,50 zł 

12. Naprawa chodnika : 

 Kłodawa, ul. Warszawska - 3 m
2 

/ 350,00zł 
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 Koło, ul. Toruńska – 15m
2
 / 1 050,00 zł 

 Koło skrzyżowanie ul. Konarskiego i ul. Plater - 7,5m
2 

/ 904,05zł 

 Koło, ul. Kolejowa – 8,3m
2
 / 1 259,89 zł 

 Koło, ul. Prusa 30,25m
2
 / 4 464,90 zł 

 Koło, ul. Kolejowa – 13,8m
2
 / 1 527,66 zł 

 Naprawa stożka mostu w Grzegorzewie – uzupełnienie kostki brukowej 3m
2
 / 990,15 zł 

 Uzupełnianie płytek chodnika Koło, ul. Żeromskiego – 4m
2 

 / 1 039,97 zł 

 Uzupełnienie chodnika Koło, ul. Żeromskiego – 1 039,97 zł 

 Kłodawa skrzyżowanie ul. Toruńska i Cegielniana naprawa chodnika 8m
2
   

i krawężnika o dł. 7 mb / 3 880,65 zł 

13. Naprawa barier mostowych w Przybyłowie - 2 583,00zł 

14. Naprawa schodów Koło, ul. Poległych – 2 460,00zł 

15. Remont schodów Koło, ul. Nowowarszawska – 3 687,54zł  

16. Regulacja wysokości studni ściekowej dr. 3423P Osiek Wielki – 984,00zł 

17. Wymiana barier (demontaż betonowych, montaż energochłonnych) w m. Krzewata – 12mb /2 

435,40zł 

18. Przycięcie koron drzew: 

 obcinanie gałęzi drzew do skrajni Ruszków Drugi, ul. Lipowa – 5szt. /  

648,00 zł 

 przecięcie koron drzew Kłodawa, ul. Wyspiańskiego - 50szt. / 2 500,00 zł 

 przycięcie koron drzew Kłodawa, ul. Kościelna i ul. Warszawska -  12szt. / 

 600 zł 

 przycięcie koron drzew Dąbie, ul Łęczycka – 2 000,00 zł 

19. Usuwanie wiatrołomów: 

 cięcie obłamanych gałęzi po burzy Kłodawa, ul. Warszawska – 756,00 zł 

 cięcie obłamanych gałęzi i formowanie koron drzew w Budzisławiu Starym – 1 296,00zł 

 usuwanie wiatrołomów dr. 3410P (Rdutów), 3411P (Rysiny), 3429P (Słupeczka) – 6szt. / 2 268,00zł 

 usuwanie wiatrołomów dr. 3403P (Leśnica), 3199P (Mikołajówek) – 5 szt. / 1 890,00 zł 

 usuwanie wiatrołomów 3406P (Brdów) – 1 404,00 zł 

 usuwanie wiatrołomów i obłamanych gałęzi po burzy dr. 3413P Kaleń Mała, 3405P Kaleń Duża i Jagiełłów – 4 

szt. /1 512,00zł 

 przycięcie i usunięcie obłamanej gałęzi dr. 3406P Korzecznik – Szatanowo – 600,00 zł 

 przycięcie obłamanych gałęzi dr. 3406P Zalesie i dr. 3404P Tarnówka – 3 szt. / 1 188,00 zł 

 przycięcie i usunięcie obłamanej gałęzi  oraz usunięcie powalonego drzewa  

w m. Dębina – 648,00 zł 

20. Montaż barier U-12a dr. 3413P Długie – 17szt. / 3 450,15 zł 

21. Odnowa oznakowania poziomego – 3 947m
2
 / 105 107,19 zł 

22. Naprawa zapadnięcia na parkingu w pasie ul. Poniatowskiego w Kole 10m
2 

/ 1 000zł 

23. Odtworzenie rowów – 7,736 km / 93 174,96 zł 

24. Sadzenie kwiatów, pielęgnacja zieleni,  koszenie trawy na rondach i skwerze  

w mieście Kole ( w porozumieniu z Gminą Koło) – 7 000 zł 

25. Malowanie słupków łańcuchowych Kłodawa ul. Dąbska, ul. Warszawska,  

Pl. Wolności – 30 szt. / 725,00 zł 

26. Ścinka poboczy – 38,160km / 80 796,24 zł 

27. Montaż słupa i radarowego wyświetlacza prędkości dr. 3403P Grzegorzew –  

3 493,20 zł 

28. Dwukrotne cięcie żywopłotów w m. Koło – 7 128,00 zł 

29. Naprawa słupków łańcuchowych Koło, ul. Stary Rynek – 423,37 zł 

30. Naprawa barier po kolizji 3408P Wólka Czepowa – 615,00 zł 

31. Montaż obrzeży przy wjeździe do posesji 43 w m. Młynek – 811,80 zł 

32. Zimowe utrzymanie dróg i ulic (11 rejonów): 

a. usługi 757 649,50 zł 

b. wynagrodzenie za dyżury ZUD 47 588,94 zł 
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W 2021 r. koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych przedstawiają się następująco: 

 materiały do zimowego utrzymania dróg  - 330 043,14 zł  

zakup piasku    –    46 782,81 zł 

zakup soli   –  283 260,33 zł  

 usługi       - 757 649,50 zł 

 wynagrodzenie za dyżury ZUD    -   47 588,94 zł 

„Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” 

W 2021 roku Powiatowy Zarząd Dróg w Kole kontynuował działania dotyczące budowy północnej 

obwodnicy miasta Koła. W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 885.369,90 zł, który dotyczył 

części wynagrodzenia dla firmy projektowej, z którą w dniu 04-11-2020 roku zawarto umowę na 

wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływał w dniu 15-12-2021 roku, jednak z 

uwagi na przedłużające się procedury administracyjne ustalono, że termin realizacji umowy czyli 

uzyskania pozwolenia na budowę przesunięty został na dzień 15 czerwca 2022 roku. Umowna 

wartość wykonania dokumentacji wynosi 1.104.540,00 zł.  

Obwodnica ma połączyć drogę krajową 92 poprzez drogę wojewódzką nr 270 z ul. Toruńską w 

Kole.  Inwestycja realizowana jest z udziałem finansowym Powiatu Kolskiego, Gminy Miejskiej Koło i 

Gminy Wiejskiej Koło w udziale po 1/3 wartości kosztów.  
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VIII. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ     
 

Ocena zasobów pomocy społecznej ukazuje lokalną sytuację społeczno - demograficzną wraz 

z problemami i potrzebami mieszkańców powiatu kolskiego w sferze pomocy społecznej oraz 

pozwala wytyczyć najważniejsze kierunki działań powiatu w zakresie polityki społecznej. 

Z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole nadal korzysta znaczna część 

mieszkańców powiatu kolskiego, w szczególności osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy 

finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodziny 

zastępcze, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych 

oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i osoby 

ubiegające się o umieszczenie w DPS, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej oraz osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy w formie pracy socjalnej i 

poradnictwa specjalistycznego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach dofinansowania ze środków PFRON 

udzielało dofinansowań i indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu 

skutków niepełnosprawności, umożliwiając środowisku osób niepełnosprawnych powrót w 

maksymalnym dla siebie stopniu do wykorzystania potencjalnych zdolności i choć w pewnym stopniu 

osiągnięcia przez nich życiowej samodzielności i aktywności w sferze społecznej. W tym zakresie 

rozpatrzono ogółem 818 wniosków osób niepełnosprawnych. Wypłacono dofinansowanie dla 777 

osób, w tym dla 446 mieszkańców wsi, 464 kobiet i 68 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

Ponadto o dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie organizacji sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. W roku 2021 zawarto umowy z 5 takimi 

podmiotami. Wszystkie umowy zostały rozliczone. Wypłacono dofinansowanie działań w zakresie 

organizacji kultury, sportu, rekreacji i turystyki dla 238 osób niepełnosprawnych, w tym dla 125 

mieszkańców wsi oraz 52 dzieci i młodzieży. 

W 2021 roku dokonano także zwrotów kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy dla 2 

osób niepełnosprawnych, w tym jedno stanowisko pracy zostało utworzone w zakładzie pracy 

chronionej. 

Istotnym aspektem funkcjonowania pomocy społecznej jest nadal likwidacja barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i barier technicznych. O dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2021 roku ubiegało się 115 osób. 

Dofinansowanie zostało wypłacone dla 100 osób w tym 38 osób na likwidację barier 

architektonicznych, 52 osoby na likwidację barier w komunikowaniu się i 10 osób na likwidację barier 

technicznych.  

W związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 

dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku było przyznawane 

osobom niepełnosprawnym w wieku do 16 roku życia i ich opiekunom oraz osobom 

niepełnosprawnym w wieku 16 - 24 lat uczącym się i niepracującym i ich opiekunom bez względu na 

stopień niepełnosprawności. 

O dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku ubiegało się wraz 

z opiekunami 160 osób w tym 60 opiekunów, wypłacono dofinansowanie dla 57 osób. 
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W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiat kolski 

wychodząc naprzeciw problemom ludzi niepełnosprawnych, ich rehabilitacji oraz integracji 

społecznej i zawodowej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2021 roku 

przystąpił również do realizacji X już edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W ramach 

tego programu osoby niepełnosprawne mogły się ubiegać o dofinansowanie w następujących 

obszarach: 

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających  aktywizację społeczną  i zawodową, 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, 

W ramach ww. programu Modułu I i II złożone zostały 83 wnioski, dofinansowanie uzyskało   

80 osób niepełnosprawnych.  

Powiat Kolski w dniu 4 sierpnia 2021 roku zawarł umowę z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez samorząd powiatowy „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na dofinansowanie likwidacji barier w 

urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania poprzez dostosowanie 

toalety na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych (szerokie drzwi, poręcze, właściwa 

powierzchnia manewrowa) na rzecz Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Łączna kwota 

dofinansowania to 7.528,45 zł, co stanowi 35% kosztów togo projektu. Zadanie zostało zrealizowane 

w dniu 15.12.2021 roku.  

Kolejną umową zawartą przez powiat kolski z PFRON była umowa zawarta w dniu 23.09.2021 

r. tym razem w obszarze D tj. na dofinansowanie do likwidacji barier transportowych na zakup 

mikrobusa 9 - cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych (w tym min. 1 osoby na wózku inwalidzkim) dla Gminy Grzegorzew, Babiak i 

Kłodawa na łączną kwotę 295.559,77 zł. 

Ponadto w 2021 roku (dotyczy projektów z 2020 roku) w ramach ww. programu zostały 

wypłacone środki PFRON w kwocie 53.894,40 zł w obszarze - B na dofinansowanie likwidacji barier w 

urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania dla Stowarzyszenia na 

Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" na rzecz: Szkoły 

Podstawowej w Korzeczniku (montaż platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi) oraz w obszarze – D na dofinansowanie do likwidacji barier 

transportowych na zakup mikrobusa 9 - cio osobowego (8 + kierowca) w wersji standardowej, 

dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym min. 1 osoby na wózku inwalidzkim). 

Środki ze wsparciem PFRON zostały wypłacone dla: 

 Gminy Kłodawa w kwocie 78.300,00 zł, 

 Gminy Kościelec w kwocie 82.200,00 zł, 

 Gminy Olszówka w kwocie 82.200,00 zł, 

 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole na rzecz 
Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło w kwocie 81.800,00 zł. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2021 r. kontynuowało podjęte wcześniej 

działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Powiatowym programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021. 

Mieszkańcom powiatu udzielano poradnictwa specjalistycznego, w tym: prawnego, 
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psychologicznego, socjalnego. Osoby zgłaszające się do PCPR w Kole z prośbą o pomoc informowane 

były o przysługujących im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach. W 2021 r. 7 dzieci zostało 

interwencyjnie umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej tj. w zawodowych rodzinach 

zastępczych na terenie powiatu kolskiego, natomiast 2 małoletnich zostało umieszczonych w 

instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ponadto na naszym terenie zgodnie z postanowieniami Sądu 

umieszczono małoletnich w nowo powstałych rodzinach zastępczych.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy  

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizowało wypłatę 

dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) zwany „dodatkiem wychowawczym”. W 

ramach pomocy udzielonej rodzinom zastępczym łącznie w 2021 roku wydano 94 decyzje przyznające 

prawo do dodatku wychowawczego i dokonano wypłaty 963 świadczeń. W ciągu roku świadczenie z 

programu „Rodzina 500” wypłacone było dla 97 dzieci w rodzinach zastępczych. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2021 r. udzielało pomocy rodzinom 

zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówkom 

opiekuńczo - wychowawczym. Prowadzono również pracę socjalną z rodzicami biologicznymi dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej. 

W 2021 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowało: 

 36 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których przebywało 55 małoletnich, 

 11 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 18 małoletnich, 

 3 rodziny zastępcze zawodowe, w których przebywało 8 małoletnich. 

 
W roku 2021 łącznie funkcjonowało zatem 50 rodzin, w których przebywało 81 dzieci. 

Pełnoletność osiągnęły 4 osoby, które przystąpiły do procesu usamodzielnienia. 3 z nich pozostało w 

pieczy zastępczej zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy. Do adopcji zgłoszono 11 dzieci: 5 dzieci jest w trakcie 

kwalifikacji do adopcji, 3 dzieci i ich opiekunowie nie wyrazili zgody na adopcję. Zgodnie z 

postanowieniami Sądu Rejonowego w Kole powstały 2 niezawodowe rodziny zastępcze, w których 

umieszczonych zostało 4 małoletnich, natomiast w zawodowych rodzinach zastępczych umieszczono 3 

dzieci. Na zlecenie Sądu Rejonowego w Kole pracownicy Zespołu do spraw pieczy zastępczej 

przeprowadzili analizę sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej 14 rodzin oraz kandydatów na 

rodziny zastępcze. Skontrolowano 13 rodzin w których przebywa 16 dzieci. 

W Powiecie Kolskim działają 2 domy pomocy społecznej. W Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Blizna 55 w roku 2021 przyjęto 14 osób, natomiast zmarło 9 osób, 1 osoba przeniosła się do innej 

placówki – Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. 6 osób przebywało na starych zasadach i 40 osób wg. 

decyzji po 1 stycznia 2004r. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiła 46 osób. 

W roku 2021 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 umieszczono 25 osób, 

w ciągu roku zmarło 25 osób, do innej placówki przeniósł się 1 pensjonariusz, do rodziny wróciła 

1osoba. Liczba mieszkańców na tzw. starych zasadach wynosiła 8 osób, natomiast na nowych 

zasadach przebywało 99 mieszkańców. Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021r. 

wynosiła 107 osób. 

Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 przez cały rok 

występowały problemy ze skompletowaniem pełnej obsady mieszkańców w naszych DPS. Osoby 

kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej wymagające umieszczenia w domach pomocy 

społecznej przyjmowane były na bieżąco. Informacja o posiadaniu wolnych miejsc została przekazana 
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ośrodkom pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego, województwa 

wielkopolskiego i innych województwach. 

W 2021 roku podobnie jak w latach ubiegłych z zajęć terapeutycznych w 3 warsztatach 

terapii zajęciowej działających na terenie Powiatu Kolskiego korzystało łącznie 85 uczestników. W 

Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI w Kole przy ul. Wojciechowskiego 21A przebywało  40 osób. 

Terapią w  Warsztacie Terapii  Zajęciowej KSON  „Sprawni Inaczej”  przy ul. Dąbskiej 40 w Kole  w 

2021 roku objętych było 25 uczestników. Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy 

Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej” ul. Dąbska 29 w Kłodawie w 2021 roku z terapii skorzystało 20 

uczestników. 

W 2021 roku na terenie powiatu kolskiego działały także niżej wymienione instytucje:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło,  

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło,  

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Blizna 55, 62-600 Koło - prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Małych 

Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek),  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Dąbska 40, 62-600 Koło,  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło,  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Dąbska 29, 62-650 Kłodawa.  

 
Na uwagę zasługuje, również fakt, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2021 

roku podobnie jak w roku 2020 wydało ok. 2.000 druków wniosków na legitymację, kartę parkingową 

oraz na komisję do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie. Ww. Zespół 

realizował dla miasta Koła oraz powiatu kolskiego następujące zadania: przyjmowanie wniosków o 

ustalenie niepełnosprawności, wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, wydawanie 

legitymacji dokumentujących niepełnosprawność, wydawanie kart parkingowych. 

 Liczba przyjętych wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności dot. osób powyżej 16 roku życia  - 
1334 

 Liczba wydanych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności osobom powyżej 16 roku życia - 1222 

 Liczba przyjętych wniosków o ustalenie niepełnosprawności dot. osób, które nie ukończyły 16 roku 
życia - 233 

 Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności osobom poniżej 16 roku życia - 225 

 Liczba wydanych legitymacji dokumentujących niepełnosprawność - 211 

 
Do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie ogółem w 2021 roku 

wpłynęło 1.567 wniosków od mieszkańców powiatu kolskiego. Wydanych zostało 1.447 orzeczeń o 
niepełnosprawności. 

W dniu 21.10.2021 r. Powiat Kolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie złożył wniosek w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Planowana liczba osób 

niepełnosprawnych, którym zostaną przyznane usługi asystenta to 5 osób w tym: 2 dzieci do 16 roku 

życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wnioskowana kwota środków na realizację programu to 

154.377,00 zł. 

Analizując ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla powiatu kolskiego można 

określić następujące wnioski końcowe, podobne do tych które zaobserwowano w latach ubiegłych, 

czyli:  
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 należy podejmować działania, które będą łagodziły skutki zmian demograficznych (działania 

skierowane na pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym),  

 należy rozwijać rodzinną pieczę zastępczą w zakresie poszukiwań kandydatów na pełnienie funkcji 

rodzin zastępczych;  

 należy zwiększyć środki finansowe na realizację zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, 

wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;  

 należy zwiększyć zasób instytucjonalny pomocy i wsparcia - utworzenie międzypowiatowej interwencji 

kryzysowej;  

 należy kontynuować działania skierowane na aktywizację społeczna i zawodową osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym;  

 należy dążyć do ciągłego wzrostu jakości świadczonej pomocy i wsparcia zgodnie z zapisami Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego; 

 należy rozważyć utworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej; 

 bez wątpienia konieczne jest zwiększenie liczby koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej; 

 należy kontynuować realizację Programu Aktywny Samorząd poprzez składanie nowych wniosków. 
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IX. INFORMACJA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM   
 

 Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1371 ze zm.) organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu 

na obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat na liniach komunikacyjnych albo sieci 

komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, zadania organizatora określonego  

w przepisach cytowanej ustawy w przypadku powiatu wykonuje starosta. Do zadań organizatora 

należy:  

 planowanie rozwoju transportu,  

 organizowanie publicznego transportu zbiorowego,  

 zarządzanie publicznym transportem zbiorowym  

 

w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.    

W związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2019 r. ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 717 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą o Funduszu”, umożliwiającej uzyskanie dopłaty  

do wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej, Powiat Kolski w ślad za rokiem 

ubiegłym ponownie przystąpił do naboru wniosków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych  

o charakterze użyteczności publicznej i złożył do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o objęcie 

dopłatą w 2021 roku zadań w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na 18 liniach komunikacyjnych (o przebiegu 155 775 km w 2021 r.) relacji:  

 Koło – Kadzidłowa przez Grzegorzew-Olszówka-Grabina 

 Koło – Plebanki przez Osiek Mały-Dęby Szlacheckie 

 Koło – Dębowiczki przez Grzegorzew-Olszówka 

 Olszówka – Koło przez Grzegorzew-Leśnica 

 Dąbie – Koło przez Tarnówka-Chełmno-Powiercie 

 Lisice – Koło przez Majdany-Chełmno 

 Koło – Przedecz przez Emilewo-Leszcze 

 Przedecz – Koło przez Leszcze-Emilewo-Grzegorzew 

 Przedecz – Koło przez Kłodawa-Lipie Góry-Wrząca Wielka 

 Koło – Pniewo przez Emilewo - Kłodawę 

 Tarnowiec – Drzewce przez Koło-Osiek Wielki 

 Koło – Tarnowiec przez Kościelec-Koło  

 Babiak – Koło przez Trzebuchów-Osiek Mały 

 Koło – Mchowo przez Osiek Mały-Babiak-Wiecinin 

 Brdów – Koło przez Babiak-Wrząca Wielka 

 Koło – Kłodawa przez Wrząca Wielka–Babiak-Korzecznik  

 Krzymów – Koło przez Tarnowiec-Kościelec-Police Średnie  

 Kłodawa – Przedecz przez Dębina-Kobylata 

 

W związku z uzyskaniem dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej na w/w liniach komunikacyjnych w 2021 roku w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

Powiat Kolski uzyskał dofinansowanie w kwocie 467 325,00 zł. i dokonał dofinansowania z wkładu 

własnego w kwocie 88 791,75 zł.  
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X. OCENA STANU BEZROBOCIA W POWIECIE   
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 

949 osób, z czego 64,4 % (611 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2020 

roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 569 osób (było 1.518 osób). Do pobierania zasiłku 

uprawnionych było 180 osób bezrobotnych, co stanowiło 19 % ogółu bezrobotnych. Według stanu na 

koniec grudnia 2021 roku stopa bezrobocia wynosiła 3%.  

 

Stopa bezrobocia w powiecie kolskim na tle woj. Wielkopolskiego w latach 2011-2021 (GUS) 

 

Liczbę osób bezrobotnych w 2021 roku w poszczególnych gminach powiatu kolskiego w 

stosunku do wcześniejszego 2020 roku przedstawia poniższy wykres.     
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W okresie od stycznia 2021r. do grudnia 2021r. zarejestrowanych zostało 2776 osób, 

a wyrejestrowano 3341 osób. Podobnie jak w 2020 roku również i w 2021 roku rynek pracy w 

powiecie kolskim mimo trudnego okresu w kraju charakteryzuje niski poziom bezrobocia. Problemem 

w wielu aspektach nie jest nadal zjawisko bezrobocia, lecz znalezienie odpowiedniej osoby, która 

byłaby chętna podjąć zatrudnienie. Liczba osób rejestrowanych w 12 miesiącach 2021 roku jest niższa 

o 375 osób w stosunku do 12 miesięcy 2020 roku. Najwięcej rejestracji dokonano w grudniu 2021 

roku, tj. 303 osoby, a najmniej w kwietniu, tj. 189 osób.  

 

m. Koło Babiak Chodów Dąbie
Grzegorze

w
Kłodawa gm. Koło Kościelec Olszówka

Osiek
Mały

Przedecz

2020 443 129 54 114 79 197 118 137 59 109 79

2021 258 65 41 69 73 115 85 78 56 57 52
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Na koniec 2021 roku najliczniejszą grupę wiekową wśród osób bezrobotnych na terenie 

powiatu kolskiego stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Było to 272 osób, czyli 28,7 ogółu 

bezrobotnych. Dla porównania w 2020 w tym czasie było to 414 osób. Wśród osób bezrobotnych 

dominowały osoby o stażu pracy 1-5 lat, było to 275 osób, czyli 29% ogółu bezrobotnych. 

W omawianym okresie wyrejestrowano 3341 osób, co daje średnią liczbę 278 osób 

wyrejestrowanych w miesiącu. Ogólna liczba wyrejestrowanych jest o 425 osób wyższa 

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2020. Należy zauważyć, że podobnie jak w 2020 roku  

tak i w roku 2021 PUP w Kole w zakresie dostępnych instrumentów realizował pomoc dla 

pracodawców. 

XI. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU    
 

1. Bezpieczeństwo publiczne  
 

Ze sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole wynika, że na terenie 

powiatu kolskiego w 2021 roku stwierdzono łącznie 1433 czynów przestępczych, z czego 821 to 

przestępstwa o charakterze kryminalnym. Sprawcom tych przestępstw przedstawiono zarzuty, a 

wobec 423 skierowano akty oskarżenia. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wobec 16 z podanej liczby 

podejrzanych Sąd Rejonowy w Kole zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania. W minionym roku 250 sprawców przestępstw zostało zatrzymanych na „gorącym 

uczynku”. 

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych oraz 

liczbę stwierdzonych czynów przestępczych w najważniejszych kategoriach przestępstw zaistniałych 

na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku.  

Tabela Nr 19. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w najważniejszych kategoriach 
przestępstw zaistniałych na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku 

L.p. Kategoria Przestępstw 
Ilość postępowań 

2020 rok 2021 rok  

1. Uszczerbek na zdrowiu 25 21 

2. Bójki i pobicia 6 4 

3. Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 2 4 

4. Kradzież cudzej rzeczy 104 95 

5. Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu 6 4 

6. Kradzież z włamaniem 70 70 

7. Uszkodzenie rzeczy 33 46 
 

Tabela Nr 20. Liczba stwierdzonych czynów przestępczych w najważniejszych kategoriach 
przestępstw zaistniałych na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku. 

L.p. Kategoria Przestępstw 
Ilość czynów 

2020 rok 2021 rok 

1. Uszczerbek na zdrowiu 17 22 

2. Bójki i pobicia 11 3 

3. Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 3 4 

4. Kradzież cudzej rzeczy 185 127 

5. Kradzież i kradzież poprzez włamanie do samochodu 5 6 

6. Kradzież z włamaniem 352 233 

7. Uszkodzenie rzeczy 27 42 
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Należy wspomnieć, że w 2021 roku nastąpił lekki spadek stwierdzonych czynów 

przestępczych w kategorii bójki i pobicia, kradzieży i kradzieży z włamaniem, natomiast 

zaobserwowano wzrost przestępstw w kategoriach uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy, 

przestępstwa rozbójnicze, kradzieże i kradzieże poprzez włamanie do samochodu.   

W 2021 roku w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, zostało wszczętych 208  

postępowań przygotowawczych stwierdzając jednocześnie 281 czynów przestępczych o charakterze 

gospodarczym. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 81,2 %. Funkcjonariusze Referatu 

dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego KPP w Kole łącznie ujawnili i zabezpieczyli 

na terenie powiatu kolskiego 2680 sztuk papierosów, 3610 kg tytoniu bez polskich znaków 

akcyzowych, co stanowi uszczuplenie na szkodę Skarbu Państwa w kwocie 4 017 523,00 zł. Ponadto 

policjanci zrealizowali 4 sprawy dotyczące przestępczości korupcyjnej. 

Na podstawie prowadzonych czynności służbowych w omawianym okresie, funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Kole odzyskali utracone mienie o wartości 248 750,00 zł, a wartość  

mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych kar wyniosła  1 574 216,00 zł. 

Oceniając bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu kolskiego należy się również 

przyjrzeć niektórym kategoriom w zakresie działalności i zadań kolskiej policji. I tak w zakresie 

przestępstw kryminalnych należy wspomnieć, że w 2021 roku Komenda Powiatowa Policji w Kole 

przeprowadziła ogółem 1074 postępowań przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności ogólnej, 

kolscy policjanci uzyskali na poziomie 83,9 %. Natomiast w zakresie przestępczości nieletnich wynika, 

że w 2021 roku na terenie powiatu kolskiego ujawniono 19 nieletnich, którzy popełnili łącznie 26 

czynów karalnych.   

Ponadto w 2021 roku zostało zarejestrowanych w KPP w Kole 1510 postępowań w sprawach 

o wykroczenia, tj. o 298 spraw więcej niż w roku 2020. Najwięcej wykroczeń zarejestrowano  w 

związku z naruszeniami bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, kradzieżą mienia oraz 

uszkodzeniem rzeczy.  

 

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
 

W 2021 roku na terenie powiatu kolskiego podobnie jak i w 2020 roku znajdowała się jedna 

jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, 14 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych włączonych do KSRG oraz 81 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. 

Natomiast pod względem zabezpieczenia operacyjnego powiat kolski w 2021 roku obsługiwała  jedna 

jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej oraz 14 jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych włączonych do KSRG i 20 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. 

Jednostkę ratowniczo – gaśniczą na dzień 31.12.2021 r. stanowiło 42 funkcjonariuszy 

pełniących służbę w systemie zmianowym oraz dowódca JRG i z-ca dowódcy JRG pełniący służbę w 

systemie codziennym. W 2021 roku do dyspozycji przygotowanych było 10 pojazdów 

samochodowych, w tym 3 gaśnicze (1 samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki, 2 samochody ratowniczo 

- gaśnicze średnie) oraz 7 specjalnych (1 samochód podnośnik hydrauliczny, 2 samochody 

operacyjne, 1 samochód SLBus, 1 samochód kwatermistrzowski SLKw oraz 2 samochody 

rozpoznawczo-ratownicze JRG). 
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W 2021 roku na terenie powiatu kolskiego odnotowano 1465 zdarzeń. W poniższym 

zestawieniu tabelarycznym wykazano liczbę zdarzeń z podziałem na trzy kategorie zdarzeń tj. pożary, 

miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe.  

Tabela Nr 21. Statystyka operacyjna zdarzeń w latach 2020 i 2021 

Rodzaj zdarzenia 2020 rok 2021 rok 

OGÓŁEM 1170 1465 

Pożary 257 242 

Małe 246 235 

Średnie 9 6 

Duże 2 1 

Bardzo Duże  0 0 

Miejscowe Zagrożenia 851 1153 

Małe 84 52 

Lokalne 755 1087 

Średnie 12 12 

Duże 0 2 

Alarmy Fałszywe 62 70 
 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wykazano liczbę zdarzeń z podziałem na gminy 

powiatu kolskiego w 2020 i  2021 roku. 

Tabela Nr 22. Statystyka operacyjna zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu kolskiego. 

Lp. Gmina 
Zdarzenia 

2020 rok 2021 rok 

1. Babiak  153 194 

2. Chodów 31 72 

3. Dąbie  91 133 

4. Grzegorzew  85 123 

5. Kościelec 122 118 

6. m. Koło 307 273 

7. Koło 103 119 

8. Kłodawa 145 223 

9. Olszówka  57 72 

10. Osiek Mały 56 88 

11. Przedecz  20 50 

 

Statystyka osób rannych i śmiertelnych na terenie powiatu kolskiego jaka została 

odnotowana w 2021 roku przedstawiona została w poniższej tabeli na tle lat ubiegłych.  

Tabela Nr 23. Liczba ofiar śmiertelnych odnotowana w latach 2020-2021 

 rok 

2020 2021 

Ofiary śmiertelne 17 37 

Ofiary śmiertelne w pożarach i zdarzeniach z tlenkiem węgla 0 7 

Ranne 
Ratownicy 2 0 

Inne osoby 110 100 
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W 2021 roku KP PSP w Kole otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania Covid-

19. W ramach tych środków udało się zrealizować m.in. zakup specjalistycznej odzieży ochronnej, 

zakupiono namiot pneumatyczny wraz z wyposażeniem za 40 tys. zł, sprzęt do ochrony układu 

oddechowego o wartości 15 tys. zł oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działań w zakresie 

ratownictwa medycznego o łącznej wartości 13,5 tys. zł, a także środki ochrony indywidualnej.  

Powiat kolski kwotą 20 tys. zł wsparł, również jednostkę Państwowej Straży Pożarnej w Kole poprzez 

dofinansowanie zakupu węży hydraulicznych za łączną kwotę 37.794,46 zł.  

Omawiając sytuacje bezpieczeństwa przeciwpożarowego należy nadmienić, że Rada Powiatu 

Kolskiego na Sesji Rady Powiatu Kolskiego w miesiącu kwietniu podjęła jedenaście uchwał w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej każdej gminie w powiecie kolskim na realizację przedsięwzięcia pn.: 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

z terenu powiatu kolskiego” na łączną kwotę 107.985,99 zł.  

Podział środków na poszczególne gminy wygląda następująco: 

Tabela nr 24. Poziom dofinansowania jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego 

Nazwa gminy Kwota wsparcia OSP 

Gmina Dąbie 16 000,00 zł      

Gmina Kościelec 15 000,00 zł     

Gmina Kłodawa 13 000,00 zł      

Gmina Olszówka 12 500,00 zł      

Gmina Babiak 9 500,00 zł      

Gmina Koło    9 500,00 zł      

Gmina Grzegorzew         9 500,00 zł      

Gmina Osiek Mały 8 500,00 zł      

Gmina Chodów 8 000,00 zł     

Gmina Przedecz 4 485,99 zł      

m. Koło    2 000,00 zł      

Razem  107 985,99 zł  
 

Pomoc finansowa udzielona została jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji 

celowej ze środków finansowych Powiatu Kolskiego na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 

powiatu kolskiego” skierowana była do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej z terenu powiatu kolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Łącznie 

dotację otrzymało 86 jednostek OSP, w tym: 14 jednostek w KSRG (28 000,00 zł.), 18 jednostek 

w gotowości operacyjnej (27 000,00 zł.) oraz 54 jednostki „zwykłe” (52 985,99 zł.). Pomoc finansowa 

udzielona kolejny już raz przez powiat kolski jednostkom OSP bez wątpienia wpływa pozytywnie na 

zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony ludności i ich mienia na terenie powiatu kolskiego. 

Oprócz wsparcia jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego przez powiat kolski należy dodać, 

że otrzymały one również wsparcie finansowe na realizację zadania pn.: „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-

gaśniczego”. W roku 2021 jednostki OSP włączone do KSRG otrzymały dotację w kwocie 488.300,00 

zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczona została kwota 400.000,00 zł., zaś na wydatki bieżące 

przeznaczono kwotę 88.300,00 zł. Środki w roku 2021 zostały rozdysponowane na 13 jednostek 

włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Również w roku 2021 w dyspozycji 

Państwowej Straży Pożarnej były środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
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przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na realizację zadań publicznych pn.: 

„Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. 

Jednostki OSP z terenu powiatu kolskiego otrzymały dotację w kwocie 104.191,00 zł., która 

przeznaczona została na wydatki bieżące. Środki w roku 2021 zostały rozdysponowane na 11 

jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

3. Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
 

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią na trenie powiatu kolskiego zadania 

polegające na kierowaniu monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków tego 

zagrożenia Starosta Kolski wykonuje przy pomocy administracji zespolonej i jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

powołanego Zarządzeniem Nr OR.120.26.2020 Starosty Kolskiego z dnia 27maja 2020 r. 

i zmienionego Zarządzeniem Nr OR.120.15.2021 Starosty Kolskiego z dnia 22 marca 2021 r. 

W roku 2021 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły powodzie rzeczne o mechanizmie 

naturalnego wezbrania, powodzie opadowe oraz powodzie od wód podziemnych. W związku 

z powyższym nie wystąpiły negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej. W powiecie kolskim w 2021 roku wały 

przeciwpowodziowe spełniały w stopniu zadowalającym obecne normy techniczne, jednak wymagają 

ciągłej modernizacji i przeprowadzania robót konserwacyjnych, a powodem tego są uszkodzenia 

mechaniczne, spowodowane niekontrolowanymi przejazdami osób postronnych po wałach, 

penetracje wałów przez zwierzęta. 

W 2021 roku podobnie jak w latach poprzednich utrzymywany jest powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy wyposażony w sprzęt specjalistyczny oraz materiały niezbędne do akcji 

przeciwpowodziowej, który na podstawie Porozumienia Nr OR.031.30.2021 z dnia 22 grudnia 2021 

roku nadal zlokalizowany jest w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kole.  

Na stanie magazynowym na dzień 31.12.2021 r. znajduje się sprzęt i materiały na łączną 

kwotę 66 110,02 zł, są to m.in.: 

 worki przeciwpowodziowe 19000 szt. 

 pochodnie 173 szt. 

 plandeki 12 szt. 

 maty dezynfekcyjne  9 szt. 

 agregat pompowy  5 szt. 

 wąż do pompy 4 szt. 

 łódź wiosłowa z laminatu 2 szt. 

 kompresor  1 szt. 

 zestaw do sprężonego powietrza  1 szt. 

 przyczepka samochodowa  1 szt. 

 silnik mobilny zaburtowy do łodzi 1 szt. 

 
W roku 2021 przyznano środki w wysokości 4 300 zł na konserwację sprzętu 

przeciwpowodziowego w celu utrzymania go w pełnej sprawności technicznej. W ramach 

doposażenia magazynu przeciwpowodziowego zakupiono napełniacze do worków w kwocie 2 282,88 

zł.  

W budżecie powiatu kolskiego na rok 2021 utworzono rezerwę celową na zarządzanie 

kryzysowe w wysokości 180 000 zł. Rezerwa celowa została uruchomiona w kwocie 80 000 zł. 

z przeznaczeniem na ochronę zdrowia w związku ze stanem epidemii na obszarze całego kraju 
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związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. W trakcie roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-

19 otrzymano dodatkową kwotę 10 000 zł. która została wydatkowana w całości na utworzenie 

Punktów Szczepień Powszechnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole oraz 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. W ramach wsparcia organizacyjno-

technicznego Starosty Kolskiego (zgodnie z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2021 r.) 

związanego z utworzeniem punktów szczepień powszechnych zakupiono niezbędny sprzęt oraz 

wyposażenie, zgodnie z wytycznymi i wymogami opracowanymi przez zespół KPRM, MZ, NFZ i GIS 

odnośnie sposobu organizacji nowych Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) tworzonych w ramach 

Narodowego Programu Szczepień. Ponadto, w roku 2021 na ochronę zdrowia związaną z walką 

z pandemią koronawirusa na terenie powiatu kolskiego, wydatkowano kwotę w wysokości 13 253,84 

zł. Zakupiono środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne, m.in.: środki do dezynfekcji 

rąk i powierzchni, rękawiczki jednorazowe, przyłbice ochronne, maseczki jednorazowe oraz maseczki 

wielokrotnego użytku. Zakupione środki przeznaczono dla ludności powiatu kolskiego, powiatowych 

jednostek organizacyjnych oraz na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole. 

W 2021 r. jak już wspomniano we wcześniejszym rozdziale w ramach bezpieczeństwa 

publicznego i ochrony przeciwpożarowej Powiat Kolski zabezpieczył środki finansowe w wysokości 

117 500,00 zł na pomoc udzieloną jednostkom samorządu gminnego powiatu kolskiego w formie 

dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego”. Kwota dotacji w 

całości przeznaczona była tylko na wydatki związane z gotowością jednostek do działań operacyjnych i 

bojowych.  

Rada Powiatu Kolskiego uchwałami z dnia 29 kwietnia 2021 r. udzieliła pomocy finansowej 

11 gminom z przeznaczeniem dla jednostek OSP zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 W 2021 r. Powiat Kolski pokrył część kosztów na zakup węży pożarniczych w ramach zadania 

pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej straży Pożarnej z terenu województwa 

wielkopolskiego” dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Powiat Kolski 

przekazał kwotę 20 000 zł. 

W 2021 r. zaplanowane zostały 4 posiedzenia wspólne Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ze względu na stan epidemii i związane z nim 

ograniczenia, nakazy i zakazy, odbyły się tylko 2 posiedzenia wspólne, w tym jedno w trybie zdalnym, 

na których omawiano stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego, 

w tym w zakresie ochrony przeciwpowodziowej.  

W całym roku 2021 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Kole odbył 6 posiedzeń, 

które niejednokrotnie były zwoływane w trybie pilnym. 4 posiedzenia dotyczyły podjęcia 

natychmiastowych działań wynikających z wykrycia niezwykle zakaźnej i zaraźliwej choroby 

wirusowej drobiu – Grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu kolskiego i skoordynowania wszystkich 

służb w celu likwidacji ogniska. Dwa posiedzenia dotyczyły sytuacji związanych ze stanem epidemii 

związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu kolskiego.  

Starosta Kolski na bieżąco wydawał zarządzenia i komunikaty w sprawie wprowadzenia 

na terenie powiatu kolskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań 
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minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z rozprzestrzenianiem 

się koronawirusa SARS-Cov-2. W zarządzeniach przede wszystkim zalecał wstrzymanie 

się od organizowania imprez, wydarzeń, zgromadzeń, wycieczek, ograniczenia wizyt w placówkach 

społecznych oraz urzędach. Zalecał również powszechne stosowanie środków ochrony indywidualnej 

oraz środków dezynfekcyjnych. W komunikatach skierowanych do mieszkańców powiatu kolskiego 

prosił o przestrzeganie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z wystąpieniem epidemii. 

Wzmożony został nadzór epidemiologiczny wśród mieszkańców powiatu kolskiego przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole w zakresie przypadków podejrzenia 

zakażeniami SARS-CoV-2. W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby 

działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia powodzią oraz w sytuacjach kryzysowych, w powiecie 

kolskim w 2021 roku funkcjonowało Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

W Powiecie Kolskim Zarządzeniem Nr 7/2008 Starosty Kolskiego z dnia 6 lutego 2008 roku 

utworzony został Powiatowy System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania (SWO), którego 

zadaniem jest min. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń powodziowych, 

powiadamianie administracji publicznej o zagrożeniu, ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz 

uruchamianie działań interwencyjnych. W skład SWO wchodzą m.in.: Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego, Gminne / Miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa 

Policji w Kole, Komenda Powiatowa PSP w Kole, Zarząd Zlewni w Kole Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kole, Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii w Kole. 

W stanach podwyższonej gotowości w 2021 roku nawiązywana była łączność 

radiotelefoniczna pomiędzy Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowym Centrum 

Zarządzania Kryzysowego i Gminnymi Centrami Zarządzania Kryzysowego poprzez składanie 

meldunków o sytuacji dotyczącej zagrożeń na terenie powiatu kolskiego oraz poszczególnych gmin. 

Na bieżąco aktualizowane były dane dotyczące całodobowych dyżurów w jednostkach 

samorządowych powiatu kolskiego, szczególnie po godzinach pracy i w dni wolne od pracy. 

Systematycznie aktualizowana była „Baza Sił i Środków Województwa Wielkopolskiego – ARCUS 

2015” w zakresie numerów telefonów osób funkcyjnych, PCZK oraz stałego dyżuru.  

W roku 2021 odbywały się wideokonferencje z Wojewodą Wielkopolskim i Wojewódzkim 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W wideokonferencjach brali udział: Starosta Kolski, pracownicy 

Starostwa Powiatowego w Kole, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, burmistrzowie 

i wójtowie powiatu kolskiego, powiatowe służby, inspekcje i straże oraz wybrane powiatowe 

jednostki organizacyjne.  

4. Bezpieczeństwo drogowe  
 

Ze sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz informacji o 

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego za rok 2021 dotyczącej 

stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatu kolskiego wynika, iż w 2021 roku odnotowano 

49 wypadków drogowych, w których 8 osób zginęło, a 50 zostało rannych. Do największej liczby 

wypadków drogowych w powiecie kolskim dochodzi na drodze krajowej Nr 92. Jako główne 

przyczyny wypadków drogowych wskazuje się niezmiennie nadmierną prędkość oraz niestosowanie 

się przez pieszego do przepisów ruchu drogowego.  
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W 2021 roku na terenie powiatu odnotowano ogromny wzrost ilości kolizji drogowych, 

których odnotowano z 392 w 2020 roku do 605 w 2021 roku.  Głównymi przyczynami kolizji 

drogowych nadal są: nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości 

między pojazdami, a także nieprawidłowe manewry wyprzedzania, omijania, skręcania i cofania. Z 

kolei do najczęstszych błędów popełnianych przez pieszych niezmiennie należy nieostrożne 

wchodzenie na jezdnię przed jadący pojazd oraz poruszanie się po zapadnięciu zmroku poza 

obszarem zabudowanym, bez obowiązkowych elementów odblaskowych ubioru. 

Tabela nr 25. Zestawienie tabelaryczne dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach 
powiatu kolskiego w 2021 roku  

L.p. 
Zdarzenia drogowe  

na terenie powiatu kolskiego 

Ilość zdarzeń  

2020 rok 2021 rok 

1. Wypadki drogowe 47 49 

2. Ilość osób zabitych 5 8 

3. Ilość osób rannych 44 50 

4. Kolizje drogowe 392 605 
 

W 2021 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole ujawnili 185 nietrzeźwych 

kierujących, co w porównaniu do 2020 rok oznacza wartość większą o 53 nietrzeźwych kierujących. 

W 2021 roku przeprowadzono 8625 badań stanu trzeźwości użytkowników ruchu drogowego.  

Nietrzeźwi kierujący spowodowali 32 zdarzenia drogowe, w tym 2 wypadki i 30 kolizji drogowych. 

W ramach zapobiegania naruszeniom prawa propagowano przepisy drogowe oraz 

popularyzowano wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci Wydziału 

Ruchu Drogowego KPP w Kole w 2021 roku przeprowadzili szereg własnych działań i akcji kontrolno-

prewencyjnych m.in.: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczne wakacje”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczny senior”, „Razem bezpieczniej”.  

Omawiając działalność Policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

powiatu kolskiego należy wspomnieć o działaniach podjętych na rzecz poprawy organizacji ruchu 

drogowego. Uprawnieni policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole w 

2021 roku opracowali ogółem 34 opinii do projektów modernizacji dróg. Do organów zarządzających 

ruchem skierowano 10 wystąpień, w których wnioskowano o zmianę organizacji ruchu lub wskazano 

na nieprawidłowości w oznakowaniu dróg. 
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XII. INFORMACJA W ZAKRESIE PROMOCJI OCHRONY ZDROWIA 
 

  

Nieprzerwalnie opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Kolskiego zapewnia Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole mieszczący się przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25. 

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest 

udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu 

zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia. Od 1 października 2017 r. Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej należy do sieci Szpitali I stopnia i w 2021 roku udzielał świadczeń 

zdrowotnych w następujących zakresach z leczenia szpitalnego: 

 choroby wewnętrzne; 

 chirurgia ogólna; 

 pediatria; 

 położnictwo i ginekologia; 

 neonatologia; 

 izba przyjęć. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2021 roku działały następujące poradnie 

przyszpitalne: 

 poradnia położniczo-ginekologiczna; 

 poradnia chirurgii ogólnej; 

 poradnia kardiologiczna; 

 poradnia urologiczna; 

 poradnia diabetologiczna; 

 poradnia pulmonologiczna; 

 poradnia onkologiczna. 

W roku 2021 na sześciu oddziałach hospitalizowano ok. 7,3 tysięcy pacjentów.  

Liczba porad udzielanych w siedmiu poradniach specjalistycznych w ciągu ubiegłego roku wynosiła 

ok. 16,3 tysięcy. Szpital umożliwia w obrębie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych wykonanie 

badań USG i diagnostyki kardiologicznej. Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole działa Podstawowa Opieka Zdrowotna w zakresie: 

 świadczenia lekarza POZ; 

 świadczenia pielęgniarki POZ; 

 świadczenia położnej POZ; 

 transportu sanitarnego w POZ. 

Świadczenia w powyższym zakresie udzielane są w dni powszednie w godzinach od 8.00 

do 18.00. W zakresie  POZ i PNŚ w okresie 2019 - 2021 w szpitalu zostały udzielone świadczenia 

medyczne dla mieszkańców powiatu kolskiego zgodnie z poniższą tabelą: 

  Liczba udzielonych świadczeń medycznych w latach 2019-2021. 

Zakres świadczeń POZ 
Liczba porad/wizyt 

w 2019 

Liczba porad/wizyt 

w 2020 

Liczba porad/wizyt 

w 2021 

Nocna i świąteczna opieka 

lekarska i pielęgniarska 
16 011 9 501 8 578 

Położne 1 491 1 470  1 333 

Lekarz i pielęgniarka 14 280 8 740 9 985 

Razem 31 782 19 711 19 896 
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Pomimo trwającej pandemii w 2021 roku przyjęto większą ilość pacjentów w porównaniu do 

roku 2020. Jednocześnie nastąpił wzrost udzielania świadczeń w zakresie porad specjalistycznych. 

Ponadto obecnie szpital dysponuje 190 łóżkami, a ich liczba w podziale na oddziały przedstawia się 

następująco: 

ODDZIAŁ 
ilość łóżek 

2019 2020 2021 
Wewnętrzny I 51/38 38 38/51 
Dziecięcy  26/18 18 18 
Wewnętrzny II 31/19 19 19/31 
Chirurgiczny  61 61 61/46 
Położniczo-Ginekologiczny  30/20 20 20/30 
Noworodkowy  15/19 19 15 
Ogółem  224/175 175 175/190 

 

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w 2021 roku 

znajdowały się następujące podmioty świadczące dodatkowe usługi dla ludności powiatu kolskiego 

oraz pacjentów SPZOZ w Kole: 

 świadczenia w zakresie diagnostyki radiologicznej; 

 świadczenia w zakresie tomografii komputerowej; 

 świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej; 

 świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 

Największym problemem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Kole jest 

nadal stan finansów i sama kondycja finansowa kolskiego szpitala. Należy zauważyć, iż na dzień 

31 grudnia 2021 r. ujemny wynik finansowy netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych wynosił 13.617.793,05 zł. 

Rok 2021 dla SPZOZ w Kole zamknął się stratą ujemną w wysokości netto 681 047,70 zł.  

Z zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 1.935.000,00 zł. do spłaty na dzień 31.12.2021 roku 

pozostało 997 000,00 zł. Zaciągnięte zobowiązanie służyło pokryciu zobowiązań wymagalnych, a także 

zapłaty odszkodowania za błąd lekarski zgodnie z wyrokiem sądowym, uregulowania składek  

ZUS-owskich za lata poprzednie dotyczących prawidłowego odprowadzania przez szpital składek ZUS 

od ratowników medycznych w latach 2012-2014.  

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole nadal spłaca kredyt na 

oddłużenie szpitala zaciągnięty w roku 2010 (pozostała na dzień 31.12.2021 roku  kwota 2 276 886,00 

zł). Razem kredyty do spłaty to kwota 3 273 886,00 zł. 

Należy podkreślić, że w 2021 roku Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie z budżetu 

Państwa kwoty 480.000,00zł na zadanie pn. „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i 

wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego typu „P” SPZOZ w Kole”. 

Wniosek został jednak rozpatrzony negatywnie. 

Ponadto Powiat Kolski dofinansował w 2021 roku Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi 

Opieki Zdrowotnej w Kole następujące zadania: 

 „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”. Wydatkowano kwotę 

1.016,790,93 zł. Zadanie realizowane było od 2020 roku. 

 „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych”. Wydatkowano kwotę 61.281,24 zł 

 „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole”. Wydatkowano kwotę 443.323,71 zł 
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 „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć 

łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”.  Wydatkowano kwotę 233.793,00 zł  

 „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole”. Plan 150.000,00 zł., Zadanie nie zostało zrealizowane ponieważ w wyznaczonym terminie 

SPZOZ w Kole nie przedstawił dokumentów z wykonania zadania. 

 „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SPZOZ w 

Kole”. Wydatkowano kwotę 532.688,25 zł z czego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, 

Powiat 22.300,83 zł 

 „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole”. 

Wydatkowano kwotę 1.006.760,60 zł z czego Fundusz Inwestycji Lokalnych – 900.000,00 zł, Powiat 

87.128,77 zł  
 

Oprócz dotacji ze strony Powiatu Kolskiego bezpośrednio na rzecz SPZOZ w Kole powiat 

w 2021 roku dofinansował, także inne zadanie pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 

danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Wydatkowano kwotę w wysokości 

1.641,85 zł. Zadanie jest realizowane od 2017 roku i wydatki z tym związane są uzależnione od 

realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 

Reasumując Powiat Kolski w 2021 roku na rzecz SPZOZ w Kole wydatkował kwotę – 1.866.260,33 zł.  

 

Oprócz ww. dotacji Starostwo Powiatowe w Kole w 2021 roku brało czynny udział w 

programie profilaktyki czerniaka. Program realizowało 6 szkół ponadpodstawowych. Celem programu 

było zwiększenie świadomości społecznej na temat czerniaka – czynników ryzyka oraz metod 

skutecznej profilaktyki.  

Starostwo Powiatowe w Kole współpracowało także z instytucjami przeprowadzającymi 

badania mammograficzne mieszkanek powiatu kolskiego, w których łącznie w 2021 roku przebadano 

459 kobiet.  

W roku 2021 po raz kolejny już zorganizowano Konferencję Kardiologiczno – 

Kardiochirurgiczną, która była adresowana do wszystkich mieszkańców Powiatu Kolskiego, innych 

ościennych powiatów, a także do pracowników służby zdrowia. Celem konferencji było 

uświadomienie, zapobieganie, profilaktyka związana z chorobami układu krążenia. 

Powiat Kolski przekazał także Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w 

Kole ciśnieniomierze i termometry. 

W okresie pandemii COVID-19 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole 

świadczył dla mieszkańców powiatu kolskiego dodatkowe usługi w zakresie szczepień przeciwko SARS-

CoV-2. W roku 2021 w trzech punktach zlokalizowanych na terenie miasta Koła (jeden z punktów 

zorganizowany został przez Starostwo Powiatowe, które zabezpieczyło również pomoc 

administracyjno – biurową) wykonano łącznie 25 396 szczepień. Na terenie SPZOZ w Kole wyznaczono 

również punkt wymazowy w kierunku SARS-CoV-2, w którym w 2021 roku wykonano 5 011 wymazów. 

Powiat Kolski na utworzenie i funkcjonowanie punktów szczepień przeznaczył w 2021 roku 

kwotę w wysokości 23 253,84 zł w ramach której zakupiono min. parawany, kozetki, niezbędny sprzęt 

medyczny do użycia w stanach zagrożenia zdrowia i życia, ciśnieniomierze, stetoskopy, pulsoksymetry, 

lodówkę do przechowywania szczepionek, czy też środki ochrony indywidualnej. 
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XIII. OCENA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO    
 

Przedstawiając ocenę stanu środowiska w powiecie kolskim w 2021 roku w dużej mierze 

należy oprzeć się o wykonane badania monitoringowe oraz o wyniki kontroli użytkowników 

środowiska przeprowadzonych przez Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska Regionalny Wdział Monitoringu Środowiska w Poznaniu. Niestety należy 

stwierdzić, że na dzień opracowania niniejszego raportu o stanie powiatu kolskiego za 2021 rok nie 

ma możliwości przedstawienia stanu środowiska w niektórych aspektach, z uwagi na brak wyników 

badań i wyników kontrolnych.  

Wyniki przeprowadzonych badań i kontroli w 2021 roku na terenie powiatu dostępne będą w 

drugiej połowie 2022 roku.  

Jakość powietrza 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat pomiarów jakości powietrza na terenie powiatu 

kolskiego za lata 2020-2021. Natomiast w 2020 roku Główny Inspektor Ochrony Środowiska wykonał 

ocenę jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia na obszarze 3 stref województwa 

wielkopolskiego (aglomeracja poznańska, miasto Kalisz, strefa wielkopolska). Przeprowadzone analizy 

wykazały, podobnie jak w latach poprzednich, że głównym problemem są wysokie stężenia 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10, którego przekroczenie zarejestrowano na 

obszarze wszystkich trzech stref w województwie. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w roku 

2020 na obszarze województwa wielkopolskiego uległy istotnemu obniżeniu. Mimo to w strefie 

wielkopolskiej zarejestrowano obszary przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla 

pyłu zawieszonego PM2.5. Ponadto w 2020 r. na obszarze wszystkich stref zarejestrowano 

przekroczenie poziomu celu długoterminowego zawartości ozonu w powietrzu w odniesieniu do 

kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz na obszarze strefy wielkopolskiej 

klasyfikowanej ze względu na ochronę roślin.   

Gleby 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat badań monitoringowych gleby na terenie powiatu 

kolskiego w 2021 roku.  

Stan jezior 

Na terenie powiatu kolskiego wyznaczono jednolite części wód stojących tj. jezioro Lubotyń, jezioro 

Brdowskie oraz jezioro Przedecz. Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ szereg czynników – 

zarówno naturalnych jak i tych związanych z działalnością gospodarczą człowieka.   

Pola elektromagnetyczne 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat badań monitoringowych pól elektromagnetycznych na 

terenie powiatu kolskiego w 2021 roku. Natomiast w 2020 roku prowadzono badania PEM w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska w dwóch punktach pomiarowych w powiecie kolskim tj. w 

Kole (współrzędne geograficzne: 52,207444; 18,1631278) oraz w miejscowości Pomarzany Fabryczne 

(współrzędne geograficzne: 52,231917; 18,884361). Zmierzony poziom składowej elektrycznej pola 

wynosi odpowiednio: 1,41V/m i 0,31 V/m. 

Hałas komunikacyjny 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 

kolskiego w 2021 roku. Natomiast w 2020 roku przy drogach krajowych w województwie 

wielkopolskim na terenie powiatu kolskiego wykonano okresowe pomiary hałasu wprowadzonego do 
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środowiska w związku z eksploatacją dróg, stwierdzano w nich brak przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego. 

Hałas przemysłowy 

Zakłady prowadzące działalność przemysłową w określonych ustawą przypadkach podlegają 

obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jego częścią jest określenie dopuszczalnego dla 

danego zakładu (lub instalacji) poziomu hałasu. W przypadku gdy zakład (lub instalacja) nie jest 

objęty tym obowiązkiem, a stwierdzono pomiarowo, że zostały przekroczone dopuszczalne poziomy 

hałasu wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. W 2021 roku Starosta wydał jedną 

decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanym do środowiska. 

Gospodarka odpadami 

Obecnie największym problemem w Polsce stał się  import coraz większej ilości odpadów z innych 

krajów. Zwiększa się też ilość podmiotów, które zajmują się sprowadzaniem odpadów do naszego 

kraju. Problem ten dotyczył w 2021 roku również naszego powiatu, a są to odpady które zalegają na 

terenie powiatu z lat ubiegłych. Przykładem takiego procederu jest Spółka, która sprowadziła 

ogromną ilość odpadów na teren Kłodawy w sąsiedztwie Kopalni Soli. Po wygaśnięciu zezwolenia na 

zbieranie odpadów spółka do dnia dzisiejszego nie usunęła magazynowanych odpadów. Kolejnym 

problemem tego samego rodzaju to odpady nielegalnie zmagazynowane w miejscowości Szołajdy w 

gm. Chodów. Dla tej lokalizacji Starosta Kolski nie wydał żadnego zezwolenia na gospodarowanie 

odpadami.  

Stan wód podziemnych 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza 

określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych. W ciągu ostatnich dwóch lat opublikowane zostały tylko dane dotyczące jednolitej 

części wód podziemnych nr 62.  

Stan jednolitych części wód płynących 

Na terenie powiatu kolskiego wyznaczonych jest kilkanaście jednolitych części wód 

powierzchniowych. Rodzaj użytkowania tych wód w każdym przypadku jest określony jako rolny. 

Ogólny stan tych wód określono jako zły. W związku na słabe parametry określono cele 

środowiskowe mające na celu poprawę stanu chemicznego wód oraz wzrost potencjału 

ekologicznego. 

Działalność kontrolna 

Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska przeprowadza corocznie kontrole planowane oraz 

nieplanowane wybranych podmiotów pod kątem przestrzegania warunków określonych w wydanych 

decyzjach i pozwoleniach. W 2021 roku Wydział ze względu na sytuację epidemiologiczną nie 

przeprowadził kontroli.  

Zagrożenie poważnymi awariami 

Ochrona przed wystąpieniem poważnej awarii polega na zapobieganiu zdarzeniom mogącym 

spowodować awarie oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Zadanie to spoczywa 

głównie na właścicielach zarządzających zakładami stwarzającymi zagrożenie wystąpienia awarii, ale 

też na organach administracji publicznej. Na podstawie informacji WIOŚ na terenie powiatu nie 

wystąpiły w ostatnich latach zdarzenia o znamionach poważnej awarii. 
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XIV. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW 

ZEWNĘTRZNYCH 

  

W 2021 roku Starostwo Powiatowe w Kole oraz jednostki powiatowe takie jak Powiatowy 

Urząd Pracy w Kole oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole realizowały projekty krajowe 

oraz projekty ze środków UE. Starostwo Powiatowe w Kole w 2021 roku kontynuowało projekty 

rozpoczęte w latach ubiegłych, a także podjęło realizację nowych projektów realizowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, czy też innych programów 

operacyjnych i projektów ministerialnych.  

Starostwo w roku 2021 pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemicznej w kraju, 

wprowadzenia reżimu sanitarnego oraz szeregu innych ograniczeń związanych z działalnością 

gospodarczą i aktywnością społeczną, realizowało następujące projekty krajowe oraz projekty ze 

środków UE: 

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole” 

W dniu 22.01.2021 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży 

– tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Całkowita wartość 

projektu opiewała na kwotę: 170.000,00 zł. Celem głównym projektu było podniesienie jakości 

kształcenia zdalnego w Technikum przy Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole 

poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego. Wyposażenie 

zostało wybrane na podstawie diagnozy i rekomendacji nauczycieli, a zostały zakupione: laptopy z 

oprogramowaniem – 34 szt., tablety graficzne - 34 szt. W wyniku realizacji projektu uczniowie, którzy 

mieli problem z uczestnictwem w edukacji zdalnej, mogą w niej bez przeszkód uczestniczyć, dzięki 

udostępnieniu laptopów/tabletów przez szkołę.  

 

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie”  

W dniu 22.01.2021 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o 

dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży 

– tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19. Całkowita wartość 

projektu opiewała na kwotę: 254.000,00 zł. Celem głównym projektu było podniesienie jakości 

kształcenia zdalnego w Technikum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie 

poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego. Wyposażenie 

zostało wybrane na podstawie diagnozy i rekomendacji nauczycieli, a zostały zakupione: laptopy z 

oprogramowaniem - 48 szt., kamera internetowa - 20 szt., słuchawki bezprzewodowe - 20 szt., tablet 

graficzny - 20 szt., myszka bezprzewodowa - 20 szt., skaner - 20 szt. W wyniku realizacji projektu 

uczniowie, którzy mieli problem z uczestnictwem w edukacji zdalnej, mogą w niej bez przeszkód 

uczestniczyć, dzięki udostępnieniu laptopów/tabletów przez szkołę.  

 

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”  

W dniu 22.01.2021 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego  

o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  

i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży 

– tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.  Całkowita wartość 
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projektu opiewała na kwotę: 534.000,00 zł. Celem głównym projektu było podniesienie jakości 

kształcenia zdalnego w Technikum przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Kościelcu poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do prowadzenia kształcenia zdalnego. 

Wyposażenie zostało wybrane na podstawie diagnozy i rekomendacji nauczycieli, a zostały 

zakupione: laptopy z oprogramowaniem – 90 szt., zestaw do wideokonferencji – 3 szt. W wyniku 

realizacji projektu uczniowie, którzy mieli problem z uczestnictwem w edukacji zdalnej, mogą w niej 

bez przeszkód uczestniczyć, dzięki udostępnieniu laptopów/tabletów przez szkołę.  

 

„Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole”  

W dniu 22.01.2021 r. podpisano umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego o 

dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i 

szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży 

– tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.  Całkowita wartość 

projektu opiewała na kwotę: 222.250,00 zł. Celem głównym projektu było podniesienie jakości 

kształcenia zdalnego w Technikum przy Zespole Szkół Technicznych w Kole oraz w Branżowej Szkole I 

Stopnia przy Zespole Szkół Technicznych w Kole poprzez wyposażenie szkoły w sprzęty niezbędne do 

prowadzenia kształcenia zdalnego. Wyposażenie zostało wybrane na podstawie diagnozy i 

rekomendacji nauczycieli, a zostały zakupione: laptopy z oprogramowaniem – 54 szt., tablety – 15 

szt., tablety graficzne – 5 szt. W wyniku realizacji projektu uczniowie, którzy mieli problem z 

uczestnictwem w edukacji zdalnej, mogą w niej bez przeszkód uczestniczyć, dzięki udostępnieniu 

laptopów/tabletów przez szkołę.  

 

„W Kole wiedzy i kompetencji”  

W dniu 30.04.2021 roku podpisano umowę i przystąpiono do realizacji ww. projektu w 

ramach Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - 

projekty konkursowe. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę: 1 048 663,74 zł. Celem głównym 

niniejszego projektu jest podniesienie jakości kształcenia w 4 szkołach z powiatu kolskiego tj. w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, Liceum Ogólnokształcącym im. K. 

Wielkiego w Kole, Zespole Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych im. St. Wł. Grabskich w Kole, 

Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno -Wychowawczym w Kole w zakresie kompetencji kluczowych 

uczniów potrzebnych im na rynku pracy oraz doskonalenie właściwych postaw i umiejętności. Cel 

zostanie zrealizowany przez podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów tych szkół, w tym uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przez podniesienie wiedzy i kompetencji nauczycieli 

zatrudnionych w ww. szkołach. Niniejszy projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. W roku 

2021 przeprowadzono proces rekrutacyjny pierwszych uczestników, przeprowadzono kampanię 

informacyjną dla uczniów celem zachęcenia do udziału w zaplanowanych zajęciach, rozpoczęto 

pierwsze zajęcia oraz przeprowadzono pierwsze postępowania na dostawę pomocy dydaktycznych 

do poszczególnych pracowni szkół biorących udział ww. projekcie.    

 

„Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Kościelcu”  

W ramach pierwszej pilotażowej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Kolski zakwalifikował się do 

otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 5.400.000,00 zł na realizację ww. zadania. 

Pełnowymiarowa sala gimnastyczna o wymiarach 12x24m służyć będzie realizacji zajęć wychowania 

fizycznego, zajęć pozalekcyjnych, organizacji zawodów i wydarzeń sportowych. Sala będzie połączona 
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z gmachem szkolnym łącznikiem, zlokalizowana od strony południowej budynku szkoły i obejmie: 

boisko, widownie, salkę ruchową, magazyny, szatnie, sanitariaty, hol, pomieszczenia techniczne; 

wyposażenie: np. zestaw do koszykówki, siatkówki, tenisa, bramki do piłki ręcznej i nożnej, 

piłkochwyty drabinki, tablice, trybuny; parking, mała architektura. Sala będzie ogólnodostępna 

czynna cały rok. 

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica – Grzegorzew”  

W ramach pierwszej pilotażowej edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Powiat Kolski zakwalifikował się do 

otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty 5.700.000,00 na realizację niniejszego zadania. Zadanie 

w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Długość około 3,1 km. Zakres przewidzianych prac to roboty 

pomiarowe; przygotowawcze; odwodnienie; roboty ziemne; nowa konstrukcja na poszerzeniach 

jezdni do 7m; wyprofilowanie poprzeczne i podłużne jezdni, wykonanie: skrzyżowań z drogami 

gminnymi, zjazdów do posesji, poboczy; odtworzenie i wyprofilowanie rowów drogowych; budowa 

kanału technologicznego; usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną; wykonanie 

oznakowania poziomego i pionowego; elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

zagospodarowanie terenów zielonych. 

 

Starostwo Powiatowe w Kole w 2021 roku realizowało także inwestycje rozpoczęte w latach 

ubiegłych ze środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych, m.in:  

 

„Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” 

Realizacja tej inwestycji przewidziana jest do maja 2022. Zadanie otrzymało wsparcie 

finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł. Inwestycja polega na rozbudowie Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. Salę zaprojektowano o wymiarach 

areny sportowej 12x24m. Zaprojektowano standardowe elementy wyposażenia. Dobudowana 

kubatura stanowić będzie odrębną część funkcjonalno-użytkową. Połączona będzie z istniejącym 

budynkiem łącznikiem, który przylega do istniejącej przestrzeni komunikacji oraz przejściem między 

istniejącą i nowoprojektowaną salą gimnastyczną. Taki układ daje czytelne wydzielenie fragmentu 

szkoły, który użytkowany będzie w celach edukacji sportowej uczniów. Od strony dziedzińca 

zaprojektowano plac przed wejściem oraz niezbędne ciągi piesze. Nawierzchnie ww. obszarów 

planuje się wykonać z kostki brukowej. Budynek sali gimnastycznej dostosowany zostanie dla osób 

niepełnosprawnych. 

 

„Przebudowa parkingu-placu i zagospodarowaniu terenu zielonego przed budynkiem A i B 

Starostwa Powiatowego w Kole”  

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 2.000.000,00 zł. Inwestycja została 

podzielona na dwa zadania: Zadanie 1.Przebudowa parkingu – placu i zagospodarowania terenu 

zielonego przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole, Zadanie 2. Przebudowa parkingu przy 

budynku B Starostwa Powiatowego. Zadanie 2. zostało zakończone 27.12.2021 r., natomiast w 

ramach Zadania 1. dnia 15.12.2021 r. została podpisana umowa, której realizacji przewidziana jest do 

15.06.2022 roku.  

 

„Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP ZOZ w 

Kole”  
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Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 500.000,00 zł. W ramach realizacji 

zadania w dniu 1 czerwca 2021 roku została podpisana umowa dotacji na dofinasowanie zadania Nr 

ZP.032.122.2021 pomiędzy SP ZOZ w Kole a Powiatem Kolskim. Zgodnie z zawartą umową szpital jako 

Inwestor Zastępczy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł umowę 

dostawy nr 30/2021 w dniu 28.07.2021 roku na zakup i dostawę ambulansu typu C za łączną kwotę 

532.688,25 zł brutto. Udział finansowy ww. zadania przedstawia się następująco: Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł, szpital –  10.387,42 zł, powiat kolski – 22.300,83 zł. Zadanie 

zrealizowano do 31 października 2021 r. 

 

„Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole”  

 Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 900.000,00 zł. W ramach realizacji 

zadania w dniu 1 czerwca 2021 roku została podpisana umowa dotacji na dofinasowanie zadania Nr 

ZP.032.123.2021 pomiędzy SP ZOZ w Kole a Powiatem Kolskim. Zgodnie z zawartą umową szpital jako 

Inwestor Zastępczy w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarł umowy 

dostawy na łączną kwotę 1.006.760,60 zł brutto. 

 W ramach umowy został zakupiony następujący sprzęt: laparoskop – 1szt., aparat USG – 1 

szt., aparat KTG – 3 szt., aparat do elektrokoagulacji – 1 szt., aparat do krioterapii – 1 szt., 

kardiomonitor – 3 szt., łóżko porodowe z wyposażeniem – 2 szt., łóżko elektryczne pooperacyjne – 10 

szt., lampa pooperacyjna – 1 szt. Udział finansowy ww. zadania przedstawia się następująco: Rządowy 

Fundusz Inwestycji Lokalnych – 900.000,00 zł, szpitala – 19.631,83 zł, powiat kolski – 87.128,77 zł. 

Zadanie zrealizowano do 31 października 2021 r. 

 

Powiat Kolski z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych przeznaczył na realizację inwestycji w kolejnych trzech latach tj. 2020-2022 kwotę w 

wysokości 3.686.214,00 zł. 

W związku z powyższym w roku 2020 środki w wysokości 2.683.832,65 zł zostały przeznaczone 

na realizację następujących inwestycji:  
1) Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem, kwota przeznaczonych środków: 

1.672.305,77zł;  

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa 

Dąbrowice, kwota przeznaczonych środków: 121.662,28 zł;  

3) Przebudowa ul. Poległych w Kole, kwota przeznaczonych środków: 117.046,69 zł;  

4) Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo, kwota przeznaczonych 

środków: 175.826,83 zł;  

5) Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz 

Uniejowska, kwota przeznaczonych środków: 149.007,09 zł;  

6) Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza Ornastowskiego kwota 

przeznaczonych środków: 362.006,99 zł;  

7) Zakup kosiarki wysięgnikowej z osprzętem, kwota przeznaczonych środków: 85.977,00 zł. 

 

Natomiast w roku 2021 środki w wysokości 741.824,85 zł zostały przeznaczone na realizację 

następujących inwestycji:  
1) Przebudowa ulicy PCK w Kole, kwota przeznaczonych środków: 469.774.96 zł; 

2) Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn – Przybyłów, kwota przeznaczonych środków: 85.696,26 zł; 

3) Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary – Luboniek, kwota przeznaczonych środków: 47.227.25 zł; 

4) Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Dębno Proboszczowskie, kwota przeznaczonych środków: 

35.176.59 zł; 

5) Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Proboszczowskie – Kiejsze, kwota przeznaczonych środków: 

103.949,79 zł.   
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Zatem na rok 2022 do rozdysponowania na realizację inwestycji pozostała kwota: 260.556,50 zł.   

 

Starostwo Powiatowe w Kole w 2021 roku zakończyło także realizację projektów 

rozpoczętych w latach ubiegłych realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, którymi były:  

 

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru 

funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego 2017 – 2019”.  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dnia 23.06.2021 roku dokonał ostatniej 

płatności, tym samym realizacja projektu została zakończona.  

 

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług 

publicznych Powiatu Kolskiego.”  

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego dnia 04.03.2021 roku dokonał ostatniej 

płatności, tym samym realizacja projektu została zakończona.   

 

W 2021 roku szkoły, dla których powiat kolski jest organem prowadzącym realizowały 

również swoje inne projekty, najważniejsze z nich wykazane zostały w tabeli poniżej.   
 

Tabela Nr 27. Ważniejsze projekty realizowane przez szkoły ponadpodstawowe w 2021 roku.  

Lp. Nazwa szkoły Nazwa projektu 

1. 

Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-
Wychowawczy w Kole 
(realizowane w: Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Kole ) 

1. "Eko-spiżarnia"  
2. "Ruszamy po zdrowie"  
3. "Żyję zdrowo i aktywnie"  
4. "My nie marnujemy, czyli zero waste w kuchni"  
5. "Szlakiem Fryderyka Chopina"  
6. "Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020". 

2. 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kłodawie 

ERASMUS+ - projekt systemowy ,,Międzynarodowa mobilność  
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego ”. 

3. 
Liceum Ogólnokształcące  
im. Kaźmierza Wielkiego w Kole  

1. Projekt „321-Start” Festiwal Twórczości Medialnej Młodzieży 
2. Projekt „Sylwetki Wielkopolan” Warsztaty Medialne dla Młodzieży 
3. Projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” 
4. Projekt „To (działa)MY” 
5. Projekt „e- szkoła Wielkopolska”- Ligi Przedmiotowe 
6. „Zachować pamięć- historia i kultura dwóch narodów” 
7. Projekt dialektologiczny we współpracy z Instytutem Filologii 

Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu 
8. „Promujemy talenty- Jarmark Kreatywności” 
9. Projekt Nowej Ery „Zaczytani w Panu Tadeuszu” 
10. Intel Al. For Youth projekt edukacyjny uczniów z programowania 

sztucznej inteligencji 

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole 

1. Projekt „Eko – Szkoła 2021 ” 
2. Konkurs „Ekobohaterzy” 
3. Program Erasmus + „Przez Portugalię na europejski rynek pracy – 

wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej ” 

5. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego  
im. Stanisława Staszica w Kościelcu 

1. „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec” 
2. WRPO na lata 2014-2020 Zespół Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w 
partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Poprawa jakości 
kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu”. 

3. WRPO na lata 2014-2020, Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu w 
partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt 
dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ze szkoły na rynek 
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pracy-wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”. 

4. Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. 

6. 
Zespół Szkół Ekonomiczno - 
Administracyjnych im. Stanisława i 
Władysława Grabskich w Kole  

1. „Ekonomik za granicą – międzynarodowe praktyki zawodowe w 
ramach programu Erasmus + (praktyki we Włoszech i Hiszpanii), 

2. płatne staże u lokalnych przedsiębiorców w ramach projektu 
„Czas zawodowców BIS”, 

 
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku w celu łagodzenia bezrobocia podjął 

dodatkowe działania  poprzez realizację następujących programów:  

Tabela Nr 29. Projekty realizowane przez PUP w Kole w 2021 roku.  

Rodzaj programu 
Kwota 

przyznana 
Kwota wykorzystana Uzyskane efekty 

Program Operacyjny 
Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) 
„Aktywizacja osób 
młodych 
pozostających bez 
pracy w powiecie 
kolskim (V)” 
 
Skierowany do osób 
do 30 r. życia 
 
Okres realizacji: 
01.01.2019 r. – 
31.12.2022 r. 

1.806,2 tys. zł,  

2021r. – 1.795.129,76 zł: 
 
Staże – 904.930,44  zł. 
Prace interwencyjne – 85.047,58 zł. 
Szkolenia – 148.851,44 zł. 
Środki na działalność gosp. – 
416.000,00 zł. 
Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy - 240.000,00 zł. 
Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń 
w ramach tarczy antykryzysowej -  
300,30 zł. 

Zaktywizowano w 2021 r. łącznie 167 
osób, w tym w ramach: 

 staży - 77 osób, 

 prac interwencyjnych - 12 osób, 

 szkoleń w ramach bonów 
szkoleniowych - 47 osób, 

 środków na działalność gosp.  - 21 
osób,  

 refundacji pracodawcom kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy - 10 
osób, 

 dofinansowanie kosztów 
wynagrodzeń w ramach tarczy 
antykryzysowej – 1 osobie. 

Wielkopolski 
Regionalny Program 
Operacyjny na lata 
2014-2020 (WRPO) 
„Aktywizacja 
zawodowa osób 
bezrobotnych i 
poszukujących pracy 
w powiecie kolskim  
(V)” 
 
Skierowany do osób 
powyżej 30 r. życia 
Okres realizacji: 
01.01.2019 r. – 
31.12.2022 r. 

1.185,0 tys. zł,  

2021r. – 1.184.985,59 zł: 
 
 
Staże – 352.316,90 zł. 
Prace interwencyjne – 57.936,15 zł. 
Środki na działalność gosp. – 
749.500,00 zł. 
Szkolenia – 25.232,54 zł. 
 
 

Zaktywizowano w 2021r. łącznie 140 
osób, w tym w ramach: 

 

 staży - 59 osób,  

 prac interwencyjnych - 12 osób, 

 środków na działalność gosp.   - 37 
osób, 

 szkoleń -  32 osoby. 
 
 

Fundusz Pracy 2.073,8 tys. zł 

Razem wydatki – 2.073.779,44  zł: 
 
Staże – 844.339,83 zł. 
Szkolenia – 21.368,11 zł. 
Prace interwencyjne – 187.307,25 zł. 
Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy – 352.029,99 zł. 
Środki na działalność gosp. – 
399.956,80  zł. 
Bon na zasiedlenie – 154.860,00 zł. 
Dofinansowanie pracodawcy 
wynagrodzenia za zatrudnienie osoby 
w wieku 50+ - 57.553,63 zł. 
Roboty publiczne – 56.278,83 zł. 
Badanie lekarskie – 85,00 zł. 

Aktywizacja 234  osób bezrobotnych, w 
tym w ramach: 

 staży - 115 osób,  

 szkoleń – 12 osób, 

 prac interwencyjnych -29 osób, 

 refundacji  pracodawcom kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy – 16 
osób, 

 środków na działalność gosp.   – 21 
osób, 

 bonów na zasiedlenie – 27 osób, 

 dofinansowanie pracodawcy 
wynagrodzenia za zatrudnienie 
osoby w wieku 50+ - 5 osób, 

 robót publicznych – 9 osób, 
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Program z „Rezerwy” 
MRPIPS - aktywizacja 
bezrobotnych 
zamieszkujących na 
wsi 

214,0 tys. zł 

Razem wydatki – 213.971,56  zł: 
 
Staże – 134.841,56 zł. 
Bon na zasiedlenie – 24.380,00 zł. 
Środki na działalność gosp. – 24.750,00  
zł. 
Refundacja kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy – 30.000,00 zł. 

Aktywizacja 31  osób bezrobotnych, w 
tym w ramach: 

 staży -  25 osób,  

 bonów na zasiedlenie – 4 osoby, 

 środków na działalność gosp.  - 1 os., 

 refundacji pracodawcom kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy - 1 os. 

 
W zakresie zadań realizowanych w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku Powiat Kolski 

zawarł umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o realizację przez 

samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B na 

dofinansowanie likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach 

samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania 

poprzez dostosowanie toalety na parterze do potrzeb osób niepełnosprawnych na rzecz Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole. Łączna kwota dofinansowania to 7.528,45 zł, co stanowi 35% kosztów togo 

projektu. Ponadto, również w ramach tego funduszu Powiat Kolski zawarł umowę o realizację przez 

samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - na 

dofinansowanie do likwidacji barier transportowych na zakup mikrobusa 9cio osobowego w wersji 

standardowej, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym min. 1 osoby na wózku 

inwalidzkim) dla Gminy Grzegorzew, Babiak i Kłodawa, na łączną kwotę 295.559,77 zł. 

Ponadto w 2021 roku (dotyczy projektów z 2020 roku) w ramach ww. programu zostały 

wypłacone środki PFRON w kwocie 53.894,40 zł, co stanowi 35% kosztów togo projektu  w obszarze - 

B na dofinansowanie likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją 

w Przyszłość" na rzecz: Szkoły Podstawowej w Korzeczniku (montaż platformy dla osób 

niepełnosprawnych wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi) oraz w obszarze – D na 

dofinansowanie do likwidacji barier transportowych na zakup mikrobusa 9 - cio osobowego (8 + 

kierowca) w wersji standardowej, dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym min. 

1 osoby na wózku inwalidzkim) środki PFRON zostały wypłacone dla: 

 Gminy Kłodawa w kwocie 78.300,00 złotych, 

 Gminy Kościelec w kwocie 82.200,00 złotych, 

 Gminy Olszówka w kwocie 82.200,00 złotych, 

 Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole na rzecz Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło w kwocie 81.800,00 złotych. 

 
W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych Powiat Kolski za 

pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przystąpił w 2021 roku do realizacji X edycji 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu złożone zostały 83 wnioski, 
dofinansowanie uzyskało  80 osób niepełnosprawnych, zarówno w I i II Module.  
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 XV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI   
 

W kompetencji instytucji samorządu jakim jest Powiat Kolski leży planowanie strategiczne 

rozwoju powiatu, wydawanie lokalnych aktów prawnych, podejmowanie konkretnych działań 

mających na celu realizację obowiązkowych, tak zwanych własnych, zadań służących całej 

wspólnocie, w tym wydatkowanie środków publicznych, jak również współpraca między jednostkami 

samorządowymi. W 2021 roku powiat kolski zawarł szereg umów i porozumień z gminami mającymi 

siedzibę na terenie powiatu kolskiego. Ponadto w 2021 roku podpisano kilka umów z Wojewodą 

Wielkopolskim na dofinansowanie inwestycji i zadań, głównie drogowych realizowanych przez powiat 

kolski, ale także umów wspierających kolskie DPSy.  

Do najważniejszych z nich należą wspólna realizacji inwestycji drogowych i remontowych, ale 

można również znaleźć porozumienia dot. funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, czy też 

zapewnienia gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu kolskiego 

lub też, co jest nową formą współpracy powiatu z gminami, umów dotyczących finansowania 

kosztów związanych z „Remontem dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. Poniżej 

przedstawiono wykaz zawartych umów i porozumień pomiędzy samorządami w 2021 roku.  

Tabela Nr 29. Wykaz umów i porozumień zawartych pomiędzy samorządami powiatu kolskiego  

Nazwa gminy 
/ termin zawarcia umowy 

Przedmiot porozumienia/umowy 

Umowa z Gminą Przedecz 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy sfinansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3414P 
Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka” 

Umowa z Gminą Osiek Mały 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową nawierzchni  drogi powiatowej nr 
3422P Drzewce-Osiek Mały w miejscowości Witowo” 

Umowa z Gminą Osiek Mały 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy  finansowanie kosztów związanych z „Przebudową nawierzchni drogi powiatowej nr 
3419P Budzisław Stary-Luboniek w miejscowości Osiek Mały Kolonia” przez Powiat i Gminę 

Umowa z Gminą Kłodawa 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy Finansowanie kosztów związanych z „Przebudową chodnika wraz z infrastrukturą na 
odcinku  ul. Łąkowej w Kłodawie” przez Powiat i Gminę 

Umowa z Gminą Kłodawa 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy Finansowanie kosztów związanych z „Budową ul. Toruńskiej w Kłodawie” przez 
Powiat i Gminę 

Umowa z Gminą Kłodawa 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Przebudową drogi powiatowej nr 3431P 
Bierzwienna-Dzióbin” przez Powiat i Gminę 

Umowa z Gminą Grzegorzew 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3199P w 
Boguszyńcu” 

Umowa z Gminą Grzegorzew 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Remontem odcinka drogi powiatowej  nr 
3199P  Grzegorzew- Boguszyniec” 

Umowa z Gminą Olszówka 
z dnia 17.02.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3437P w 
miejscowości Zawadka” przez Powiat i Gminę 

Umowa z Gminą Przedecz  
z dnia 23.02.2021 r. 

Dotyczy pomoc  finansowa w  Gminie Przedecz na zadania z dziedziny upowszechniania dóbr 
kultury wykonywanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  w Przedczu „Kujawskie 
sypanie wzorów Piaskiem” 

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dnia 03.03.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Zakupem i montażem  radarowego 
wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ul. Kolskiej, drogi powiatowej nr 3403P w 
Grzegorzewie” 

Umowa z Gminą Kłodawa  
z dnia 03.03.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Remontem odcinków drogi powiatowej nr 
3405P w m. Głogowa, Remontem odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, 
Remontem odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic 
gminy, Remontem odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne-
Dąbrówka do granic Gminy” 

Umowa z Gminą Przedecz 
z dnia 03.03.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Remontem drogi powiatowej nr 3406P w 
Zalesiu i remontem drogi Powiatowej nr 3406P w Katarzynie” 

Umowa z Gminą Chodów  
z dnia 03.03.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 2150P 
Domaników – Kotków” 
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Umowa z Województwem Wielkopolskim z 
dnia 08.01.2021 r. 

Dotyczy przekazanie jednej sztuki ozonatora do dezynfekcji pomieszczeń 

Umowa z Gminą Miejską Koło   
z dnia 05.03.2021 r. 

Dotyczy udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania publicznego pod nazwą 
„Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole” 

Umowa z Gminą Koło  
z dnia 01.04.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3409P w 
miejscowości Mikołajówek, przebudową drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości 
Ruchenna, przebudową odcinka drogi powiatowej nr  3216P w miejscowości Lubiny  Ochle” 

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dnia 01.04.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  Przebudową drogi powiatowej nr 3429P w  
Bylicach” 

Umowa z Gminą Babiak  
z dnia 02.04.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3406P 
Brdów -Przedecz; Przebudową drogi powiatowej 3419P Budzisław Stary - Luboniek ;  
Przebudową drogi powiatowej 3427P Dębno Poproboszczowskie – Kiejsze ;  Przebudową 
drogi powiatowej 3199P Mąkoszyn – Przybyłów ;  Przebudową drogi powiatowej 3199P w 
miejscowości Dębno Poproboszczowswkie na terenie Gminy Babiak” 

Umowa z Gminą Grzegorzew 
z dnia 07.04.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Przebudową drogi powiatowej nr 3403P na 
odcinku Grzegorzew -Ponętów Dolny” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 20.04.2021 r. 

udzielenie dotacji  pn. Wydanie publikacji „Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka” 

Umowa z Gminą Osiek Mały 
z dnia 27.04.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Budowa odcinka drogi gminnej w m. Witowo” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 11.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową ulicy PCK w Kole” 

Umowa z Województwem Wielkopolskim z 
dnia 30.04.2021 r. 

Dotyczy udzielenie dotacji celowej na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i 
oprogramowania 

Umowa z Gminą Dąbie 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Przebudową drogi powiatowej  nr 3417P w 
miejscowości Krzewo , Przebudową ulicy Przemysłowej w Dąbiu, Przebudową ulicy 
Żeromskiego w Dąbiu” 

Umowa z Gminą Dąbie 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Remontem odcinka  drogi powiatowej nr 
3442P Grabina – Dąbie” 

Umowa z Gminą Dąbie 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Remontem odcinka drogi powiatowej nr 3440P 
w miejscowości Domanin” 

Umowa z Gminą Dąbie 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Remontem odcinka drogi powiatowej nr 3417P 
w miejscowości Kupinin” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy  finansowanie kosztów związanych z „Poprawą bezpieczeństwa na 4 przejściach dla 
pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic  Sienkiewicza – 
Toruńska - 3-go Maja w Kole” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla 
pieszych na  ulicy Nowowarszawskiej w Kole” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 17.05.2021 r. 

Dotyczy jest finansowanie kosztów związanych z „Poprawą bezpieczeństwa na 4 przejściach 
dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa – Blizna – 
Piaski w Kole” 

Umowa z Gminą Kłodawa 
z dnia 07.06.2021r. 

Dotyczy udzielenie dotacji do zadania pod nazwą „Zapewnienie gotowości bojowej 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Powiatu 
Kolskiego” 

Umowa z Gminą Miejską Koło 
z dnia 07.06.2021 r. 

Umowa z Gminą Osiek Mały  
z dnia 07.06.2021 r. 

Umowa z Gminą Dąbie  
z dn.18.06.2021 

Umowa z Gminą Olszówka  
z dn.18.06.2021 

Umowa z Gminą Przedecz  
z dn.  25.06.2021 

Umowa z Gminą Kościelec  
z dn. 25.06.2021 

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dn. 14.07.2021 

Umowa z Gminą Koło z dn. 14.07.2021 
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Umowa z Gm. Chodów  
z dn. 15.09.2021 

Umowa z Gminą Babiak  
z dn. 13.10.2021 

Umowa z Gminą Kościelec  
z dn. 09.06.2021 

Dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3218P na 
odcinku Kościelec  -  Gąsiorów 

Umowa z Gminą Kłodawą  
z dn. 09.06.2021 

Dotyczy   finansowanie kosztów związanych z „Poprawą bezpieczeństwa pieszych na ulicy 
Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”  

Umowa z Gminą Osiek Mały  
z dn. 09.06.2021 

dotyczy  finansowanie kosztów związanych z  „Remontem dróg i ulic powiatowych na terenie 
Powiatu Kolskiego”  

Umowa z Gminą Koło 
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Kościelec  
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Olszówka   
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Kłodawa   
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Dąbie   
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dn. 09.06.2021 

Umowa z Gminą Miejską Koło  
z dn. 26.07.2021 

Umowa z Gminą Chodów  
z dn. 18.06.2021 

dotyczy finansowanie kosztów związanych z  „Przebudową  odcinka drogi powiatowej Nr 
3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów”  

Umowa z gminą  Kościelec  
z dn. 06.07.2021 

dotyczy  finansowanie kosztów związanych z  „Przebudową drogi powiatowej nr 3218P na 
odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”  

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dn. 06.07.2021 

dotyczy finansowanie kosztów związanych z „Przebudową chodnika przy ul. Uniejowskiej w 
Grzegorzewie”   

Umowa z Gminną Spółką Wodną w 
Kościelcu z dn. 29.07.2021 

Dotyczy dotacja celowa na realizacje  zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji 
wodnych   szczegółowych objętych działalnością statusową dotowanego   

Umowa z Gminną Spółką Wodną w Osieku 
Małym z dn. 29.07.2021 

Umowa z Gminną Spółką Wodną w  
Olszówce  z dn. 29.07.2021 

Umowa z Gminną Spółką Wodną w 
Grzegorzewie  z dn. 29.07.2021 

Umowa z Gminną Spółką Wodną w Kole   
z dn. 29.07.2021 

Umowa  z Gminą Przedecz z dn. 16.07.2021 Dotyczy  dostęp do Bazy Danych Ewidencji Gruntów i Budynków  

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim  
z dn. 26.08.2021 

Dotyczy udzielenie dotacji na zadanie remontowe pod nazwą „Remont w Domu Pomocy 
Społecznej w Kole ul. Poniatowskiego 21”  

Umowa pomiędzy Gminą Kościelec  
z dn.14.10.2021 

dotyczy realizację zadań z dziedziny sportu z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk 
sportowych „Orlik 2012” przy ZSRCKU w Kościelcu realizowanych przez ZSRCKU w Kościelcu  

Umowa z Gm. Miejską Koło  
z dn. 29.11.2021 

dotyczy sfinansowanie zamówienia na „Przebudowę ul. Przemysłowej w Kole”  

Umowa z Wojewodą Wielkopolskim  
z dn. 10.11.2021 

dotyczy zakup pomocy dydaktycznych dla szkół dot. Programu „Aktywna Tablica”  

Umowa darowizny z Województwem 
Wielkopolskim z dn. 15.12.2021 

dotyczy darowizny jest kamerka internatowa w ramach realizacji projektu pn: „Standardy 
obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego Województwa Wielkopolskiego”  
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XVI. INFORMACJA W ZAKRESIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ    

 

  

Podobnie jak w latach ubiegłych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 945), na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku udzielana była nieodpłatna pomoc prawna, 

świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja. Udzielanie 

nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacja w 

2021 roku na terenie powiatu kolskiego miało miejsce w 3 punktach zlokalizowanych w sześciu 

gminach i mieście Kole w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny 

dziennie.  

W 2021 roku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i mediacja odbywało się  osobiście, a w związku z przeciwdziałaniem 

zagrożeniom związanym z COVID-19, również za pośrednictwem środków porozumiewania się na 

odległość (telefon, e-mail) porad udzielali adwokaci, radcowie prawni i doradcy obywatelscy. 

W celu organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i mediacji na terenie powiatu kolskiego, podobnie jak w latach ubiegłych powiat pod 

koniec 2020 roku zawarł porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 r. Kwota 

jaką powiat kolski otrzymał na finansowanie zadań polegających na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 

prawnej, świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej w 2021 roku 

wyniosła 198.000,00 zł. 

Na terenie powiatu kolskiego w 2021 roku funkcjonowały 2 punkty nieodpłatnej pomocy 

prawnej i mediacji oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji. Prowadzenie 

jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego i mediacji powierzono organizacji pozarządowej. Natomiast Okręgowa Rada 

Adwokacka w Poznaniu oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, prowadziły na 

zmianę drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. W skład ww. punktów wchodziło łącznie 7 lokali 

usytuowanych w zasobach gmin i powiatu. W celu realizacji zadania w 2021 r. powiat kolski 

w miesiącu październiku 2020 r.  zawarł porozumienia z Gminami: Kłodawa, Babiak, Osiek Mały, 

Dąbie, Grzegorzew i Kościelec. 

Uchwałą nr 0025.103.147.2020 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 6 listopada 2020 r. 

ogłoszono konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w powiecie kolskim w 2021 r. Na mocy Uchwały nr 0025.107.154.2020 Zarządu 

Powiatu Kolskiego z dnia 2 grudnia 2020 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na 

powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalności pożytku publicznego, realizacji 

zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie 

kolskim w 2021 r. W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert, po zapoznaniu się z opinią Komisji 

Konkursowej, Zarząd  Powiatu Kolskiego na realizację zadania z zakresu prowadzenia dwóch punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kolskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku dokonał 

wyboru oferty Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich, ul. PCK 13, 62-500 Konin. Kwota przyznana na 

realizacje ww. zadania wyniosła 126.060,00 zł.  
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W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono liczbę osób, którym udzielono w 

2021 roku nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji 

z podziałem na lokale, w których taka pomoc była udzielona. 

 

Tabela nr 30. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego i mediacji w 2021 r.   

Lokalizacja 

punktu 

Dąbie Grzegorzew Kościelec Kłodawa Babiak Osiek Mały 
Miasto 

Koło 

RAZEM  

NPP i NPO   

 

kwartał 

NPO  

mediacja 

NPO 

mediacja 

NPO 

mediacja 

NPP 

mediacja 

NPP 

mediacja 

NPP 

mediacja 

NPP 

mediacja 

Ilość dni w tygodniu, 

w których jest 

udzielana 

nieodpłatna pomoc 

prawna, świadczone 

nieodpłatne 

poradnictwo 

obywatelskie i 

mediacja 

2 dni 2 dni 1 dzień 2 dni 2 dni 1 dzień 5 dni 

Liczba osób, 

którym udzielono 

nieodpłatnej 

pomocy prawnej 

38 23 16 35 25 10 90 237 
I 

kw. 

32 25 6 48 22 11 127 271 
II 

kw. 

25 36 11 53 30 16 168 339 
III 

kw. 

25 24 7 49 17 3 129 254 
IV 

kw. 

Razem z 

podziałem na 

NPP 

i NPO 

120 108 40 185 94 40 514 

1101 268 833 

Razem w 2021 roku 
          

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę udzielonych porad od momentu wprowadzenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie można zaobserwować dość duży wzrost osób korzystających z 

tej formy pomocy w 2021 roku.    

 

Liczba udzielonych porad w ramach świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej  
na terenie powiatu kolskiego 
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XVII. OCENA WPŁYWU PANDEMII COVID-19 NA SYTUACJĘ POWIATU 
KOLSKIEGO 

 

 

Rok 2021 był kolejnym rokiem, w którym przyszło nam żyć z pandemią koronawirusa COVID-

19. Pomimo ograniczeń, które ciągnęły się od 2020 roku powiat realizował zaplanowane zadania i 

podejmował nowe, kluczowe decyzje. W 2021 roku udało się zrealizować wiele ważnych dla powiatu 

kolskiego inwestycji o łącznej wartości blisko 17 mln zł. W 2021 roku powiat kolski brał udział w 

procesie organizowania masowych punktów szczepień. W trzech punktach zlokalizowanych na 

terenie miasta Koła wykonano łącznie 25 396 szczepień. Na terenie SPZOZ w Kole wyznaczono 

również punkt wymazowy w kierunku SARS-CoV-2, w którym w 2021 roku wykonano 5 011 

wymazów. Mimo trwania pandemii w 2021 roku w budżecie powiatu kolskiego nie zaobserwowano 

znaczącego spadku dochodów w poszczególnych paragrafach. Jak już wspomniano w pierwszej części 

niniejszego Raportu w ostatecznym rozrachunku wykonania dochodów budżetu powiatu kolskiego za 

2021 rok odnotowano wzrost wykonania dochodów o ponad 4 mln zł, co stanowiło 103,96%. 

Wykonanie dochodów majątkowych w 2021 r. było wyższe, również z uwagi na to, że powiat 

otrzymał dodatkowe środki finansowe min. ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 w ramach z 

Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych czy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych na zadania inwestycyjne.  

Poniższy wykres obrazuje dochody w poszczególnych działach budżetu powiatu kolskiego w 

2021 roku. Na wykresie widać, że w większości działów wykonanie jest bliskie 100%. Dwa działy 

zasługują tutaj na szczególna uwagę. Dział 854 tj. Edukacyjna opieka wychowawcza oraz dział 710 tj. 

działalność usługowa.   

 
Wykonanie dochodów budżetu powiatu kolskiego w 2021 r. w udziale % 
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Kolejny raz odnotowano bardzo niskie wykonanie w dziale 854 co wynika z sytuacji 

pandemicznej w kraju w wyniku, której konieczne było także w 2021 roku przejście uczniów z 

nauczania stacjonarnego na nauczanie zdalne i nie korzystania z zakwaterowania. W tej sytuacji  

skutki  pandemii  wpłynęły na zmniejszenie dochodów w jednostkach oświatowych (min. z opłat za 

internat, wyżywienie i najem lokali). Jeśli chodzi natomiast o dział 710 i bardzo wysoki % jego 

wykonania wynika on z faktu, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu rozliczył w 2021 roku końcowy 

wniosek o płatność poniesionych wydatków za lata: 2017 -2019 dla projektu pn.: „Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu 

Kolskiego” i wpływu w związku z tym do budżetu powiatu kwoty w wysokości 1 054 562,10 zł. 

W 2021 roku udało się również ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

dofinansować kolskie domy pomocy społecznej, a środki te przeznaczone zostały na utrzymanie 

ciągłości świadczonych usług przez DPSy. I tak DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 wsparto kwotą 

73 784,50 zł, natomiast DPS w Kole z ul. Blizna 55 wsparto kwotą w wysokości 28 191,80 zł. 

Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz wystąpienia ognisk zakażeń wirusa 

SARS-CoV-2 w Domach Pomocy Społecznej na terenie naszego powiatu w 2021 roku istniały 

problemy ze skompletowaniem pełnej obsady mieszkańców. Przyjęcia nowych mieszkańców do ww. 

placówek, którzy nie posiadali sczepień przeciwko COVID -19 dokonywane były po wcześniejszym 

przedłożeniu negatywnego testu laboratoryjnego w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2. W 2021 r. 

w domach pomocy społecznej na terenie powiatu kolskiego umieszczono łącznie 39 osób.  

Sytuacja pandemiczna spowodowana koronawirusem COVID-19 miała, również wpływ na 

udzielanie dofinansowań uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2021 roku, w którym o 

dofinansowanie ubiegało się wraz z opiekunami 160 osób w tym 60 opiekunów – tj. niemal o połowę 

mniej niż rok wcześniej. W związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 wypłacono 

dofinansowanie tylko dla 57 osób.  

Sytuacja związana z koronawirusem COVID-19 miała, również duży wpływ na oświatę. Rok 

2021 był dla edukacji rokiem równie trudnym co rok 2020 ze względu na konieczność funkcjonowania 

szkół i placówek oświatowych w warunkach pracy na odległość i obostrzeń sanitarnych wynikających 

z pandemii koronawirusa. W kwestii finansowania oświaty należy zauważyć, że w roku 2021 

subwencja oświatowa dla Powiatu Kolskiego wyniosła 42.782.422,00 zł tj. o ponad 5,5 mln zł mniej 

niż w roku 2020.  Ponadto, podobnie jak w roku ubiegłym pandemia koronowirusa spowodowała, w 

szczególności w pierwszej połowie roku, zamknięcie szkół co miało wpływ na zmniejszenie dochodów 

w jednostkach  oświatowych min. z opłat za najem pomieszczeń, czy też hal sportowych.  

Nieodzownym elementem wpływu sytuacji związanej z koronawirusem COVID-19 była także 

sytuacja związana z rynkiem bezrobocia. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, mimo trwającego stanu 

pandemii i wprowadzonych czasowych ograniczeń bezpośrednich kontaktów z klientami, realizował 

nieprzerwanie i systematycznie jedną z podstawowych usług rynku pracy dla poszukujących pracy 

oraz pracodawców, a mianowicie usługę pośrednictwa pracy. Usługa ta była świadczona wszystkim 

zainteresowanym bezpłatnie zgodnie z zasadami równości, dobrowolności j jawności.  Urząd, mając 

cały czas na względzie szczególny czas pandemiczny, w elastyczny i skuteczny sposób reagował na 

bieżące potrzeby pracodawców i osób bezrobotnych poprzez realizację usług i instrumentów rynku 

pracy oraz monitorowanie zapotrzebowania na nowych pracowników i pozyskiwania ofert pracy oraz 

ułatwiania dostępu do informacji odnośnie realizowanych aktualnie form wsparcia dla pracodawców. 
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Na terenie powiatu kolskiego stan bezrobocia za 2021 rok wynosił 949 osób i był niższy o 569 

osób w porównaniu do roku 2020, co ważne nie odnotowano w tym czasie zwolnień grupowych. 

Niezwykle istotne znaczenie w 2021 roku miało kontunuowanie wsparcia dla firm i przedsiębiorców, 

których dotknęły skutki COVID-19. Za sprawą Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Powiat Kolski  

realizował wsparcie z Tarczy Antykryzysowej poprzez dofinansowanie, bądź udzielanie pożyczek 

kolskim przedsiębiorcom. Wsparcie dla firm i przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej było 

udzielane w sposób ciągły. Na ten cel Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku przeznaczył kwotę 

6 396 854,75 zł.  

Obecnie jak już wspomniano przy okazji omawiania sytuacji finansowej powiatu, Powiat 

Kolski podobnie jak w latach ubiegłych posiada wystarczający poziom bezpieczeństwa finansowego, 

jednak dalsza eskalacja konfliktu na wschodnie może mieć wpływ na wiele czynników, a także na 

wykonanie zaplanowanych w 2022 roku dochodów. W obliczu zatem mniejszych dochodów własnych 

oraz silnie rosnących kosztów (m.in. wynagrodzeń, energii, paliw, a także kosztów obsługi długu), 

jednostki samorządu terytorialnego w tym i powiat kolski, będą zmuszone do poszukiwania 

oszczędności. 

Podsumowując wpływ epidemii w 2021 roku na sytuację powiatu kolskiego należy zauważyć, 

że stan epidemii wprowadził podobne jak w roku 2020 ograniczenia w funkcjonowaniu urzędu i 

wymusił również podjęcie kroków w zmianie organizacji pracy, w tym przejścia w tryb pracy 

rotacyjnej, co wpłynęło również na zwiększenie obsługi interesariuszy online. Sytuację finansową 

jednostek znacząco pogorszyły też mające miejsce w 2021 r. drastyczne podwyżki cen nośników 

energetycznych: gazu, energii elektrycznej, czy też paliw. Sytuacja epidemiologiczna miała bez 

wątpienia wpływ zarówno na dochody jak i wydatki budżetu powiatu kolskiego. Ponadto w samym 

Starostwie podobnie jak w 2020 roku zanotowano także wzrost wpływu wniosków składanych 

elektronicznie. W związku z tym podjęto decyzje o rozpoczęciu w 2022 roku procedur wdrożenia 

systemu elektronicznego obiegu dokumentów.  
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XIX. PODSUMOWANIE   
 

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie powiatu kolskiego w 2021 roku” podobnie jak w 

latach ubiegłych były sprawozdania i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa 

Powiatowego w Kole oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu, wraz z oceną i wnioskami 

dotyczącymi programów, polityk i strategii realizowanych przez powiat. Raport o stanie powiatu 

dodatkowo zawiera ocenę realizacji uchwał Rady Powiatu Kolskiego, ocenę realizacji zadań 

oświatowych, funkcjonowania systemu pomocy społecznej, ocenę stanu dróg powiatowych, stanu 

środowiska naturalnego czy również ocenę działania administracji powiatowej. W raporcie znalazła 

się również ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego w zakresie aspektu 

publicznego, przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, a także drogowego.  

Za nami kolejny rok trwania pandemii koronawirusa COVID-19, jednak dla powiatu kolskiego 

był to rok bardzo intensywny i pracowity. Jako władze Powiatu - Zarząd i Rada, staramy się wychodzić 

naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Mieszkańców, stawiając sobie i dążąc do realizacji nowe i 

konkretne cele. Mimo trudności związanych z trwaniem pandemii, powiat starał się sprostać nowym 

wyzwaniom i reagować na potrzeby mieszkańców. Dokładaliśmy wszelkich starań, aby stale 

poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszym powiecie. Podsumowując rok 2021 

w powiecie kolskim można uznać, że był to kolejny dynamiczny rok, który zapisał się w historii 

powiatu kolskiego wieloma inwestycjami, które będą służyć nie tylko obecnym, ale także przyszłym 

pokoleniom. Mimo wspomnianych trudności był to rok wielu inicjatyw, co pokazuje, że pomimo 

pandemii nie przerwano realizacji zadań i dokończono ważne dla społeczeństwa projekty.  

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku była znacznie 

korzystniejsza niż w roku 2020 czy latach poprzednich. Z punktu widzenia finansowego, a ściślej 

mówiąc pozycji dochodowej, dla powiatu kolskiego było to historycznie najlepszy wynik 

budżetowy. Przede wszystkim należy podkreślić, że jednostki samorządu terytorialnego zamknęły 

budżet wysoką nadwyżką względem pierwotnie przewidywanego deficytu budżetowego. 

Podsumowując rozrachunek budżetowy powiatu kolskiego za 2021 rok należy zaznaczyć, że w wyniku 

realizacji budżetu za 2021 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 11 870 815,00 zł wobec 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 127 393,46 zł.   

W 2021 roku nie udało się wykonać wszystkich planów budżetowych i trzeba było 

kilkukrotnie je aktualizować, ponadto w budżecie powiatu kolskiego za 2021 roku nie 

zaobserwowano znaczącego spadku dochodów w poszczególnych paragrafach. Co więcej w 

ostatecznym rozrachunku wykonania dochodów budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok odnotowano 

wzrost o 103,96%.  

Dzięki dostępnym środkom rządowym w 2021 roku udało nam się pozyskać prawie 25 mln zł  

na realizację inwestycji (Polski Ład 11 mln zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3,4 mln zł, 

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 6,1 mln zł). Dzięki dobrej kondycji budżetu powiatu w 2021 roku 

udało nam się wprowadzić we współpracy z gminami nową, dodatkową formę finansowania 

inwestycji, która dotyczyła remontów dróg powiatowych. Na realizacje tego zadania powiat 

przeznaczył 100 tys. zł dla każdej gminy, natomiast gminy dołożyły po 50 tys. zł ze środków własnych.  

Jeśli chodzi o finansowanie oświaty należy zauważyć, że w roku 2021 subwencja oświatowa 

dla Powiatu Kolskiego wyniosła 42 782 422,00 zł. Ponadto z uwagi na fakt, że pandemia koronowirusa 

przyczyniła się w 2021 roku do zamknięcie szkół, spowodowało to zmniejszenie  dochodów  w  
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jednostkach  oświatowych m.in. z  opłat za najem pomieszczeń, czy też hal sportowych. W 2021 roku 

powiat kolski rozpoczął inwestycję pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym” na realizację której w 2020 roku otrzymano dofinasowanie w 

wysokości 3.000.000,00 zł ze Środków Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych, a realizację zadania zaplanowano na lata 2021 – 2022. Ponadto w 2021 roku 

realizowane były projekty, na które w 2020 roku Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 8.3.1 

Kształcenie zawodowe młodzieży. Na realizację czterech projektów dotyczących wsparcia  kształcenia 

zdalnego powiat otrzymał dofinansowanie w wysokości 1.003.212,50 zł. 

Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest poprawa działalność kolskiego szpitala, 

dlatego też w 2021 roku przeznaczono na ten cel ponad 3,2 mln zł, z czego ponad 1,8 mln zł 

pochodziło z budżetu powiatu kolskiego. Udało się doposażyć w nowoczesny sprzęt Oddział 

Położniczo-Ginekologiczny, wyremontować podjazd dla karetek oraz przedsionek Izby Przyjęć, czy też 

zakupić, kolejną drugą już w tej kadencji, karetkę wraz z wyposażeniem. To w 2021 roku udało się 

również zakończyć i oddać do użytkowania, przebudowany i wyposażony w nowy sprzęt Oddział 

Chirurgii, którego całkowity koszt wyniósł blisko 5,5 mln zł. 

W zakresie poprawy i rozwoju infrastruktury drogowej po rekordowym 2020 roku i 

wykonaniu blisko 40 zadań inwestycyjnych, rok 2021 dwukrotnie poprawił ilość zadań i był on 

rekordowy jeśli chodzi o ilość przeprowadzonych przez powiat kolski zadań inwestycyjnych na 

drogach, których było prawie 80. W 2021 roku łączenie z rozpoczętymi inwestycjami w roku 2020 

wybudowano i zmodernizowano ok. 28 km dróg powiatowych za blisko 25 mln zł.   

 Zarząd Powiatu kontynuował, również ważną z punktu widzenia rozwoju powiatu inwestycję 

dotyczącą budowy północnej obwodnicy miasta Koła. W 2021 roku poniesiono wydatek w wysokości 

885.369,90 zł, który dotyczył części wynagrodzenia dla firmy projektowej, z którą w dniu 04-11-2020 

roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji. Termin wykonania opracowania upływał w dniu 

15-12-2021 roku, jednak z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne ustalono, że termin 

realizacji umowy czyli uzyskania pozwolenia na budowę przesunięty został na dzień 15 czerwca 2022 

roku.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pensjonariuszom i pracownikom w związku z 

występowaniem wirusa COVID-19 udało się również pozyskać dofinansowanie dla Domów Pomocy 

Społecznej w Kole. Ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na 

przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych 

wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i 

wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych 

przez te jednostki, powiat kolski otrzymał kwotę w wysokości 101 976,30 zł, w tym dla DPS z ul. Blizna 

55 – 28 191,80 zł, oraz dla DPS z ul. Poniatowskiego 21 – 73 784,50 zł. Oprócz powyższych środków 

udało się również pozyskać dotację na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczoną na 

dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Kwota ogółem na realizację zadania 

wyniosła 73 778,90 zł. 

Inne, również istotne kierunki działania kontynuowane w 2021 roku to poprawa 

bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego. I tak kolejny już raz Zarząd Powiatu za zgodą Rady 

Powiatu Kolskiego udzielił pomocy finansowej jednostkom samorządu gminnego w formie dotacji 

celowej ze środków finansowych powiatu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 
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bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego”. Pomoc skierowana była do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej z terenu powiatu kolskiego, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na łączną 

kwotę 107 985,99 zł. Jednostki OSP znajdujące się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym 

otrzymały kwotę w wysokości 2 000 zł, jednostki OSP będące Jednostkami Operacyjno-Technicznymi 

posiadającymi gotowość operacyjną otrzymały kwotę 1 500 zł, natomiast pozostałe jednostki OSP 

otrzymały kwotę 1 000 zł. Dotację otrzymało łącznie 86 jednostek OSP, w tym: 14 jednostek w KSRG, 

18 jednostek w gotowości operacyjnej oraz 54 jednostki „zwykłe”. 

Ocenę stanu realizacji w zakresie programów, polityk i strategii realizowanych przez Powiat 

Kolski w 2021 roku można uznać za zadowalającą. Każdy z dokumentów zawiera obszary działania, 

cele szczegółowe i strategiczne oraz kierunki działania, które zostały tak sformułowane, by 

odzwierciedlały faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu kolskiego. Jednymi z dokumentów, które 

wymagały aktualizacji i opracowania ich dla nowej perspektywy czasowej były Strategia 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025, która została przyjęta 

uchwałą Nr XXXIX/277/2021 Rady Powiatu Kolskiego dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz „Program ochrony 

środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do 2030” przyjęty na podstawie 

Uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XLV.322.2021 w dniu 28 października 2021 roku.  

Wszystkie powyższe zadania zostały zrealizowane dzięki dużemu zaangażowaniu Zarządu 

i Rady Powiatu Kolskiego. W ubiegłym roku Rada Powiatu Kolskiego obradowała na 13. sesjach, w 

tym na 2. zwołanych w trybie nadzwyczajnym, na których podjęto 89 uchwał. 

Pomimo trudnych ostatnich dwóch lat wkroczyliśmy w rok 2022, do którego z racji wojny na 

Ukrainie podchodzimy niezwykle ostrożnie jednak z nadzieję, że mimo obecnie niezwykle trudnej 

sytuacji uda  nam się z powodzeniem zrealizować zaplanowane zadania, przez co nasz Powiat nadal 

będzie się rozwijał, czego sobie i Mieszkańcom Powiatu z całego serca życzę. 


