
Protokół nr 0022.179.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 4 maja 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 27 kwietnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Sprawy bieżące oświaty - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 
porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.178.2022 z dnia 27 kwietnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, 

Zastępca dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono tematy 

dotyczące:

• Ogłoszenia zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

przeprowadzono drugie postępowanie, nie wpłynęła żadna oferta. Uzgodniono, że 

przed ogłoszeniem kolejnego postępowania należy: wykonać aktualizację map dla 

czterech działek w zakresie ustalenia granic, przygotować mapy do celów 

projektowych, określić stan gruntu (stabilność) i poziom wód. Środki na powyższe 

będą pochodzić z budżetu zabezpieczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”;

• Braku wyceny wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz 

- Dziwie - Nowa Wieś Wielka - etap I” kosztu wykonania dodatkowych przepustów;

• Wyceny wykonawcy zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów” kosztu 

zamiany przepustu na większy. Według p. Kujawy przedstawiona wycena jest 

zawyżona;

• Pisma Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Kole - informacja 

o rozpoczęciu robót związanych z „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych 

dróg i ulic powiatowych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco”;

• Pisma Zarządu Dróg Powiatowych w Turku - wniosek o wyrażenie opinii w sprawie 

pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje 

stosowny projekt uchwały Zarządu Powiatu;

• Wniosku mieszkańców m. Ostrów (gm. Olszówka) o ustawienie barier 

energochłonnych obustronnie na odcinku od przepustu na rzece Orłówka do 

skrzyżowania z drogą gminną. Koszt wykonania barier szacuje się na 80.000,00 zł 

w podziale 50% kosztów Powiat, 50% kosztów Gmina Olszówka. Zarząd powróci do 
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tematu jeśli pozostaną wolne środki z zadań realizowanych wspólnie z Gminą 

w 2022 r.;

• Powrócono do tematu zgodności koncepcji „Przebudowy ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole” z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie 

dokumentacji dla ww. zadania;

• Powrócono do propozycji zmiany stawek za zajęcie pasa drogowego. PZD 

przeanalizował stawki obowiązujące w sąsiednich powiatach, po dyskusji 

postanowiono pozostawić obowiązujące stawki bez zmian;

• Powrócono do tematu realizacji zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego 

obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka”. 

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania.

Zarząd wnioskuje o ustawienie znaku stop przy skrzyżowaniu w Dębach Szlacheckich, przy 

wyjeździe od strony Żeromina.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

• Gminy Chodów - prośba o sponsoring w formie finansowej lub rzeczowej pikniku 

rodzinnego „Rodzina bez uzależnień II” połączonego z Dniem Dziecka. Piknik jest 

imprezą plenerową poświęconą walce z uzależnieniami, połączoną z animacjami 

i atrakcjami dla dzieci. Zarząd nie wyraził zgody.

• p. - prośba o wsparcie, które umożliwi zakup specjalistycznego

wyposażenia oraz biletów lotniczych do Norwegii w związku z planowanym rejsem 

na północne koło podbiegunowe. Z uwagi na brak prawnych możliwości 

przekazywania wsparcia osobom fizycznym Zarząd nie wyraził zgody.

Ponadto powrócono do tematu kosztów funkcjonowania stołówek przy ZOEW w Kole oraz 

ZSRCKU w Kościelcu.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała: Anna Krupińska
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