
Protokół nr 0022.175.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 6 kwietnia 2022 roku

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

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane ąuorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 1 kwietnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące oświaty - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Dyrektor 
ZOEW w Kole.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu - Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.174.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Dyrektor Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole zwrócił się z prośbą 

o zwiększenie planów na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnia 

pracowników administracji Zespołu o 1 etat od stycznia 2022 r. Zwiększenie zatrudnienia 

spowodowane było zmianami w obsłudze finansowo - kadrowej zawartymi w porozumieniu 

pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kole, a Zespołem Opiekuńczo-Edukacyjno- 

Wychowawczym w Kole. Ze względu na różnorodność spraw kadrowych oraz dla 

zapewnienia płynności funkcjonowania placówki należało zwiększyć zatrudnienie wśród 

pracowników administracji. Powyższe nie było ujęte w projektach planów budżetowych, 

ponieważ plany sporządzanie były we wrześniu 202 lr., a porozumienie zostało zawarte 

w grudniu 202lr. Skarbnik poinformował, że środki finansowe na ww. etat są zabezpieczone 

w planie finansowym Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty i należy o nie zmniejszyć 

plan, a następnie zwiększyć plan w ZOEW. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Dyrektor Kupiński zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zwiększenie od 

września br. o etat psychologa - terapeuty w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole 

z uwagi na rosnącą liczbę dzieci i młodzieży, która korzysta z Poradni. Na chwilę obecną 

Zarząd nie wyraził zgody.

W dalszej części Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek 

poinformowała o pismach:

• Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o przyznanie 2 

godzin tygodniowo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy 

(z zakresu matematyki). Zarząd wyraził zgodę.
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• Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o przyznanie 4 

godzin tygodniowo zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczennicy (z zakresu 

języka angielskiego oraz matematyki). Zarząd wyraził zgodę.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o przydzielenie 

godzin na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla uczennicy. Zarząd wyraził 

zgodę na przyznanie 12 godzin tygodniowo w ramach środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie szkoły.

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole- prośba o przydzielenie godzin na 

zorganizowanie nauczania indywidualnego dla ucznia. Zarząd wyraził zgodę na 

przyznanie 12 godzin tygodniowo w ramach środków finansowych zaplanowanych 

w budżecie szkoły.

Następnie Wicestarosta wraz z Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawili 

koszty związane z funkcjonowaniem stołówek w Bursie Szkolnej w Kole oraz Zespole Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Starosta poprosił o uzupełnienie 

przedstawionych wyliczeń o koszty konserwacji, naprawy i zakupu nowych sprzętów na 

potrzeby stołówek, a także wyliczenie kosztów przygotowania obiadów. Zarząd powróci do 

tematu.

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa. 

Poruszono tematy dotyczące:

• pisma PZD do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole 

w sprawie możliwości otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę lub braku 

sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru realizacji robót. W związku z uchwalonymi przez 

Radę Powiatu Kolskiego środkami finansowymi dotyczącymi wykonania 

dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku 

od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole'" na podstawie załączonego 

„Wariantu V Koncepcji” pomimo, iż zakładane rozwiązanie w całości położone jest 

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3447P stanowiącej własność Powiatu 

Kolskiego, w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, to w części 

wykracza poza granice „Terenu dróg publicznych: drogi klasy zbiorczej” 

stanowionego przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obejmując 
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swym zasięgiem tereny przeznaczone pod: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 

drogi wewnętrzne, usługi z zakresu oświaty i zdrowia. Zarząd zapoznał się;

• zamontowania progów zwalniających oraz dokonaniu zmiany oznakowania poziomego 

i pionowego na ul. Garncarskiej i ul. Zawadzkiego w Kole. Zarząd zapoznał się;

• decyzji Ministra Cyfryzacji - zwolnienie zarządcy drogi - Zarządu Powiatu Kolskiego 

z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Dębno Poproboszczowskie 

- Kiejsze". Zarząd zapoznał się;

• interpretacji przepisów w zakresie konieczności stosowania w zamówieniach 

publicznych ustawy o elektromobilności. Do posiedzenia dołączyła p. Orchowska - 

Radca prawny Starostwa Powiatowego, która po dokonaniu analizy prawnej wraz 

z p. Kantorską - Chorzowską ustaliły, że należy stosować w zamówieniach 

publicznych zapisy ustawy o elektromobilności. Warunki dotyczące elektromobilności 

należy zawrzeć w SIWZ.

Ponadto Zarząd dyskutował na temat dodatkowych środków z rezerwy na remonty dróg 

przeprowadzane wspólnie z Gminami (w podziale 100.000 zł Powiat, 50.000 zł Gminy). 

Z uwagi na konieczność zachowania odpowiednich wskaźników finansowych ustalono, że 

w bieżącym roku środki z ww. rezerwy będą przyznawane wyłącznie na zadania dotyczące 

przebudowy dróg.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił projekt decyzji 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. 

Trwałym zarządem zostanie objęta nieruchomość zajęta pod drogę powiatową w m. 

Grzegorzew. Zarząd podjął ww. decyzję.

Ad 6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Krupińska
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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