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Protokół Nr 35/2022

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

z dnia 26 kwietnia 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 8.00 , obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej 

Łukasz Królasik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu 

uczestniczyli ponad to:

- Mariola Sobczak - Dyrektor PUP w Kole

- Robert Jokiel- Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania

- Grzegorz Kujawa Dyrektor PZD w Kole

Porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2021r.

2. Podział środków dla jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.

3. Ocena stopnia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania do 

prac wiosenno- letnich.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2021r.

Dyrektor Mariola Sobczak poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Kole swoim 

zasięgiem działania obejmuje 11 gmin, w tym 8 gmin wiejskich, miasto i gminę Dąbie, Kłodawa 

i Przedecz oraz miasto Koło. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021r. 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. W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

zarejestrowanych zostało 2776 osób, a wyrejestrowano 3341 osób. Z powodu podjęcia pracy 

z ewidencji wyłączono 1506 osób, tj. 45,1% wszystkich wyrejestrowanych. Do 31 grudnia 2021 

roku w Dziale Ewidencji i Świadczeń wydano 7294 decyzji administracyjnych



W 2021 r. mimo utrudnionych warunków ze względu trwającą pandemię, z 

zachowaniem jednak wszelkich zaleceń sanitarnych, udało się zorganizować 23 Giełdy Pracy 

na 242 wolne miejsca pracy, które dotyczyły min. stanowisk: pracowników produkcji, 

pracowników restauracji, pracowników branży budowlanej oraz magazynierów oraz 

pakowaczy. W giełdach pracy udział wzięło łącznie 535 osób bezrobotnych. W 2021r. PUP 

przyjął do realizacji za pośrednictwem Wojewódzkich Urzędów Pracy w ramach sieci 

europejskich służb zatrudnienia (EURES) 84 oferty pracy zagranicą, głównie do prac 

sezonowych, w gastronomii, w branży mechanicznej, do Holandii, Niemiec Norwegii i Czech.

Podczas dyskusji członkowie Komisji poprosili o informację w temacie aktywizacji 

zawodowej osób z Ukrainy. Dyrektor Mariola Sobczak poinformowała, że w związku z 

wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy, który legalnie przebywa 

w Polsce może zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poszukującą 

pracy i korzystać na tych samych zasadach jak obywatel RP, ze wszelkich oferowanych usług i 

instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o Promocji zatrudnienia i instrumentach 

rynku pracy. Do dnia 22.04.2022r. zarejestrowano 14 osób (13 kobiet i 1 mężczyznę). 

Aktywizacją objęto 7 osób: na staż skierowano 6 osób oraz 1 osobę skierowano do 

zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Ponadto w wyniku zgłoszonych przez 

pracodawców ofert pracy dedykowanych obywatelom Ukrainy Powiatowy Urząd Pracy w Kole 

zorganizował dwa spotkania rekrutacyjne na stanowisko pakowacz i pracownik wykonujący 

prace w ogrodnictwie i sadownictwie, w wyniku czego zatrudnienie uzyskało 11 osób.

Obecny na posiedzeniu p. Robert Jokiel — kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

nadmienił, iż Bursie Szkolnej przebywa 42 uchodźców -matek z dziećmi. Wszystkie osoby są 

już zarejestrowane i posiadają nr Pesel. Zapewniony mają całodobowy posiłek oraz na bieżąco 

organizowana jest dla nich pomoc medyczna w sytuacjach tego wymagających. Przez cały czas 

od wybuchu wojny na Ukrainie w powiecie kolskim organizowana jest zbiórka humanitarna 

artykułów spożywczych i przemysłowych wśród ludności powiatu. Utworzone zostały punkty 

zbiórki w gminach oraz utworzony został magazyn powiatowy, który znajduje się w Dąbiu. 

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2021r. stanowi załącznik nr 

2 do protokołu.



Ad 2. Podział środków dla jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że 

przygotowane zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy 

finansowej gminom: Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Miejskiej Koło, Wiejskiej 

Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały i Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 

Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zgodnie z przyjętym założeniem dotacja celowa w łącznej 

wysokości 124 100 zł miałaby zostać przeznaczona dla jednostek OSP, zarejestrowanych w 

Krajowym Systemie Sądowym. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na 

wydatki związane z gotowością jednostek do podejmowania działań operacyjnych i bojowych.

Pan Robert Jokiel dodał, że burmistrz Miasta Kłodawy wystąpił z prośbą o zmianę 

jednostki OSP w ramach realizacji pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Kłodawa pn. 

„Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego". Zmiana 

miałaby dotyczyć przesunięcia dotacji w kwocie 2.300 zł przeznaczonej dla OSP Kłodawa na 

rzecz OSP Bierzwienna Długa. Powyższa zmiana nie ma wpływu na przyznaną dotację dla 

Gminy Kłodawa, która wynosi 14.700 zł.

Zmiana w planie finansowym polega jedynie na przesunięciu kwoty 1.200 zł z 

przeznaczeniem na zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

RP (zmniejsza się dotację dla Gminy Przedecz i jednocześnie zwiększa dotację dla Gminy 

Chodów). Po otrzymaniu od Gminy Chodów wykazu jednostek OSP spełniających warunki 

udzielenia dotacji okazało się, że jednostki: OSP Kaleń Mała i OSP Elizanów podniosły swoją 

gotowość bojową i stały się jednostkami operacyjno -technicznymi, a tym samym datacja dla 

tych jednostek zwiększyła się o 600,00 zł. Jeśli chodzi o OSP z Gminy Przedecz, to obecnie 

funkcjonuje 6 jednostek OSP z czego tylko 1 może wyjeżdżać do akcji, 3 są stowarzyszeniami, 

natomiast 2 nie są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stąd możliwość przesunięcia 

środków na wsparcie OSP z gminy Chodów.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak, Chodów, Dgbie, Grzegorzew, Kłodawa, Miejskiej 

Koło, Wiejskiej Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały, Przedecz na realizację przedsięwzięcia 

pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych



Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Opinia stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Ad 3. Ocena stopnia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania do 

prac wiosenno- letnich.

Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił, iż czas trwania akcji zimowej 15.10.2021 r. - 07.04.2022 

r. Suma kosztów poniesionych w sezonie 2021/2022 wynosi:

- zakup materiałów (piasek 903,67 Mg, i sól 563 Mg) 1466,67 Mg 290 166,53 zł brutto 

usługi zimowego utrzymania dróg i ulic- 290 166,53 zł brutto

- usługi zimowego utrzymania dróg i ulic - 488 885,98 zł brutto

- wynagrodzenie za dyżury ZUD wraz z pochodnymi 26 631,50 zł brutto

Razem: 802 684,01 zł brutto tj. o 197 730,32 zł mniej niż w sezonie 2020/2021.

Do zwalczania śliskości zimowej zużyto 1923 ton mieszaniny piasku i soli o 147,5 ton mniej niż 

w ubiegłym sezonie. Stan materiału na zakończenie sezonu zimowego 2021/2022 pozostało - 

645 ton.

Przetarg na usługi zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych ogłaszano dwukrotnie.

W I przetargu na zimowe utrzymanie dróg i ulic z podziałem na 20 części zostało złożone 9 

ofert. Rozstrzygnięto postępowanie na 5 części. Po przeanalizowaniu cen jednostkowych 

wynikających ze złożonych ofert za świadczone usługi stwierdzono wzrost cen w stosunku do 

ubiegłego sezonu od 9,8 do 43,02%. W związku z powyższym podpisano jedynie 5 umów. 

Pozostałe 15 części zostało unieważnione i rozpisano 2 przetarg. W drugim przetargu 

rozstrzygnięto postępowanie na 6 części z 9 ogłoszonych, w jego wyniku doszło do podpisania 

dalszych 6 umów. W dalszym ciągu nie było rozstrzygnięcia na m. Koło i Dąbie. W związku z 

powyższym umowy dla rejonu II (m. Koło) i XI (m. Dąbie) zostały podpisane na podstawie 

przeprowadzonego zapytania ofertowego. Powyższe doświadczenie wynika z braku 

wystarczającej ilości firm na tynku i braku konkurencji.

Dyrektor Grzegorz Kujawa omówił również stan przygotowań do prac wiosenno - letnich. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli następujące sprawy:

- remont drogi Dębno Poproboszczowskie;

- ogłoszenie przetargu na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Przedecz;

- planowanych remontów na drogach powiatowych w gminach 2022r.;



- licznych próśb Wykonawców w zakresie zwiększenia wartości wykonywanych zadań, ze 

względu na znaczne wzrosty cen materiałów;

- zły stan drogi w m. Lisice gm. Dąbie.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.20

Protokółowała:

Malwina Morzycka


