
Protokół nr 0022.181.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 18 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

Zygmunt Sołtysiak — Skarbnik Powiatu

Artur Szafrański - Sekretarz

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

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 11 maja 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Sprawy bieżące oświaty.

5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przedłożenia Raportu o stanie 
Powiatu Kolskiego za rok 2021 oraz przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu 
Kolskiego o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zaniknięcie obrad.

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 0022.179.2022 

z dnia 11 maja 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 oraz 

Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

- firma Wood- Mizer Industries Sp. z o.o. z siedzibą w Kole wystąpiła z prośbą o 

wyrażenie zgody na przyłączenie się do systemu kanalizacji deszczowej umieszczonej 

na ul. Nagómej w Kole, stanowiącej własność Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził 

zgodę, jednocześnie ustalił, że odpłatność za odprowadzanie wód będzie analogiczna 

do opłat ponoszonych przez Powiat na rzecz MZWiK w Kole;

otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3606P Brdów- 

Przedecz”. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 1 262 416,04 zł 

brutto. Środki finansowe zabezpieczone na realizację inwestycji wynoszą 1 200 000,00 

zł. W celu kontynuacji procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy należy 

zwiększyć środki finansowe. Zarząd polecił dokonać przeliczenia kwot niezbędnych do 

zakontraktowania wykonania robót. Do wartości oferty należy dodać koszt nadzoru 

inwestorskiego oraz koszty promocji. Zarząd powróci do tematu na kolejnym 

posiedzeniu;

- otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr3404P w miejscowości 

Głębokie”. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. Najniższa oferta wpłynęła 

na kwotę 2 074 733,00 zł brutto. Środki finansowe zabezpieczone na realizację 

inwestycji wynoszą 1 800 000,00 zł. W celu kontynuacji procedury przetargowej i 

wyłonieniu wykonawcy należy zwiększyć środki finansowe. Zarząd polecił dokonać 

przeliczenia kwot niezbędnych do zakontraktowania wykonania robót. Do wartości 

oferty należy dodać koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszty promocji. Zarząd 

powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu;

- otwarcia oferty na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle- 

Lubiny”. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta na kwotę 251 475,96 zł 

brutto. Do wartości oferty należy dodać koszt nadzoru inwestorskiego oraz koszty 

promocji. Środki finansowe zabezpieczone na realizację inwestycji wynoszą 

200 000,00 zł. W celu kontynuacji procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy 

należy zwiększyć środki finansowe w podziale: Powiat Kolski - 30 000,00 zł, gmina 



Koło- 30 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. Powiatowy Zarząd Dróg wystosuje pismo 

do Gminy Koło o zabezpieczenie środków;

zaawansowania prac realizacji zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P 

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”;

wykonano profilowanie i wyrównanie nawierzchni drogi powiatowej nr 3401P Zbójno 

- Długie, rozpoczęcie prac związane jest z upływający terminem pozwolenia na 

budowę. Zarząd przyjął do wiadomości.

informacja o przyznaniu dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 

2022 na zadanie: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w 

ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. W związku z 

powyższym prośba PZD w Kole o dokonanie zmian w dziale 600, rozdziale 60014 

§6050 o kwotę 550 000,00 zł. Zabezpieczone środki umożliwiają rozpoczęcie 

procedury wyłonienia wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Zarząd 

wyraził zgodę, zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Powiatu;

propozycji montażu finansowego dla opracowania dokumentacji technicznej dla 

zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka” - 124.000,00 zł. Zgodnie z przyjętą 

partycypacją 40% - 60% udział Gminy Olszówka wyniesie - 49.600,00 zł, natomiast 

udział Powiatu Kolskiego - 74.400,00 zł. Okres realizacji: lata 2022 i 2023.

w związku z opracowanym projektem aktualizacji stałej organizacji ruchu dla drogi 

powiatowej nr 3205P Mostki - Koło wraz ze skrzyżowaniem z drogami gminnymi na 

terenie gmin: Osiek Mały, Wiejskiej Koło, Miejskiej Koło na terenie Powiatu Kolskiego 

należałoby zabezpieczyć środki w dz. 600, rozdziale 60014, § 4210 w wysokości 

338.000,00 zł (zakup znaków pionowych) oraz w §4300 w wysokości 532.000,00 zł 

(zakup usług oznakowania poziomego oraz montaż znaków pionowych). Zarząd 

powróci do tematu;

budowy odcinka drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Witowo. Część 

ogrodzenia prywatnej posesji wchodzi w pas drogowy projektowanej drogi. Dyrektor 

przedstawił propozycje rozwiązania problemu: skrócenie odcinka drogi nr 3206P przed 

ogrodzeniem p. ;h, dokonanie oszacowania wartości kosztorysowej

skróconego odcinka drogi po obecnych cenach z prowadzonych postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych, przekazanie środków na realizację inwestycji na 



rzecz Gminy Osiek Mały celem przeprowadzenia procedury przetargowej i wykonania 

robót, przekazania przez Gminę wytworzonych środków trwałych na rzecz Powiatu 

Kolskiego, jako składnik drogi powiatowej nr 3206P. Zarząd przychylił się do 

przedstawionych propozycji;

- pismo p. i w sprawie wybudowania zj azdu do działki nr 13 8/2

podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od 

skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów”. Dyrektor 

Kujawa wyjaśnił, że zgodnie godnie art. 29 ustawy o drogach publicznych budowa lub 

przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych 

do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi 

na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Zarząd ustalił, że odpowiedź dla p.

। przygotuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Ponad to Zarząd zapoznał się z pismami:

- pismo Urzędu Gminy Chodów (KDBP.7226.25.2022) prośba o uzupełnienie ubytków 

w drogach powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Chodów.

- pismo Rady Gminy Osiek Mały (ORDG.0004.2.2022) - dot. naprawy drogi 

powiatowej w miejscowości Witowo w stronę Osieka Małego.

Ad 4.
Wicestarosta Sylwester Chęciński oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 

Dorota Szkudlarek przedstawili zestawienie zawierające porównanie subwencji, planu 

dochodów i wydatków szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Kolskiego na 2022 rok. 

Wicestarosta przedstawił propozycje rozwiązań, które w przyszłości mają przyczynić się do 

poprawy sytuacji finansowej w oświacie. Są to: likwidacja świetlicy w Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących w Kłodawie, zmniejszenie wymiaru etatu dla 

pracowników bibliotek w każdej ze szkół, zmniejszenia liczby etatów o 2 w Bursie Szkolnej 

(dot. osób sprzątających) oraz ZSRCKU w Kościelcu (dot. osób pracujących na stołówce), 

zastosowanie jednokierunkowości w szkołach, w szkołach zajęcia będą odbywały się w 

oddziałach liczących nie więcej niż 24 osoby, nie będzie podziału na grupy podczas realizacji 

zajęć z informatyki, wychowania fizycznego i języków obcych. Zarząd przyjął do wiadomości 

przedstawione propozycje.



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

poinformowała o pismach:

- Prezesa Zarządu Polskiego Związku Niewidomych z Koła, w sprawie wsparcia 

organizacji pikniku integracyjnego w dniu 31.05.2022r. Zarząd nie wyraził zgody.

- Manufaktury Piosenki Harcerskiej „Wartaki” - propozycja współorganizacji oraz 

przyznania wsparcia finansowego organizacji Harcerskiego Festiwalu Piosenki „Bez 

gitary ani rusz”. Zarząd nie wyraził zgody.

- Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o przyznanie 12 godzin tygodniowo 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczenia Branżowej Szkoły I stopnia. 

Zarząd wyraził zgodę w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie 

szkoły.

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba o 

przyznanie dla ucznia klasy pierwszej technikum 2 godzin tygodniowo zajęć 

rewalidacyjnych. Zarząd wyraził zgodę.

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba o 

przyznanie 12 godzin tygodniowo zindywidualizowanej ścieżki nauczania dla 

uczennicy. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków finansowych zaplanowanych w 

budżecie szkoły.

Zarząd wytypował przedstawicieli do Komisji Konkursowej w związku z planowanym 

przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyznaczył: Sekretarza Powiatu 

p. Szafrańskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek oraz 

Naczelnika Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Lilię Urbaniak.

Obecni na posiedzeniu dyrektor SOSW p. Kupiński oraz dyrektor ZSRCKU w Kościelcu p. 

Kujawa poruszyli sprawę przywrócenia możliwości świadczenia usług sprzedaży obiadów w 

stołówce w Bursie Szkolnej w Kole oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę na funkcjonowanie stołówek, jednocześnie 

zobligował dyrektorów do ustalenia wysokości stawki za obiad, biorąc pod uwagę wysokość 

obecnych cen rynkowych. Ponad to Zarząd zobligował p. Kupińskiego oraz p. Kujawę do 

dokonania analizy i przedstawienia nowych propozycji wysokości opłat za zakwaterowanie w 

Bursie Szkolnej i internacie w Kościelcu.



Ad 5.
Sekretarz Powiatu Artur Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w 

sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2021 oraz przyjęcia projektu 

uchwały Rady Powiatu Kolskiego o udzielenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.181.268.2022

Ad 6.
Zarząd zapoznał się z pismami:

- Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o zwiększenie planu wydatków w Dz. 801, 

rozdz. 80115 § 4240 w ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na 

realizację zadań z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. 

Zarząd wyraził zgodę.

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian w 

planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 

61.381,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę równoważników pieniężnych wypłacanych 

funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, pomoc mieszkaniową, dopłatę do 

wypoczynku dla funkcjonariuszy u ich rodzin, zasiłek za zagospodarowanie. Zarząd wyraził 

zgodę.

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

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka



Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak


