
Protokół nr 0022.183.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 31 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 24 maja 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Sprawy bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

5. Sprawy bieżące Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. 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 0022.182.2022 

z dnia 24 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, Zastępca 

Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy: 

1. W nawiązaniu do maila p. Ja: >o z dnia 27.05.2022r. o ujęcie zjazdu do

działki 138/2 w m. w Rdutowie Nowym do realizacji w ramach zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdu- 

tów" Starosta p. R. Kropidłowski poprosił dyrektora PZD p. G. Kujawę o wyjaśnienia. Dyrektor 

poinformował, że na przedmiotowy zjazd została wydana decyzja administracyjna wyrażająca 

zgodę na lokaliza \. iazdu do działki 138/2 podczas realizacji inwestycji na koszt i staraniem 

wnioskodawcy. Pa nie zgodził się z decyzją w związku z czym wniósł odwołanie

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. PZD wydał decyzję zgodnie z obo

wiązującym prawem wynikający z art. 29 ustawy o drogach publicznych. Zaskarżona decyzja 

z aktami sprawy została przesłana do SKO w Koninie. Pa był o tym fakcie infor

mowany. Zarząd po dyskusji postanowił przychylić się do wykonania zjazdu do działki 138/2 

p. J. w ramach kosztu inwestycji. Informację o zajętym stanowisku Zarządu

Powiatu prześle p i wykonawcy robót - PRDM S.A. w Kole Biuro Rady
—----———

i Zarządu.

2. Zarząd omawiał pismo PRDM S.A. z dnia 31.05.2022r. w sprawie wyceny dodatkowych 

kosztów wykonania zjazdów przy realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - Etap I". Dyrektor PZD poinformował, że 

dodatkowe koszty wynoszą 22.186.23 zł netto i dotyczą budowy 12 nowych zjazdów. Prezes 

PRDM S.A. p. Paweł Andrzejczak poinformował, że 4 z tych zjazdów z powodu postępujących 

robót brukarskich musiały zostać wykonane. Zarząd Powiatu po dyskusji postanowił przychylić 

się do sfinansowania 12 zjazdów w ramach prowadzonej inwestycji. Korzystając z obecności 

prezesa PRDM S.A. poruszono również temat jego pisma w sprawie waloryzacji wynagrodze

nia w związku z realizacją ww. zadania oraz "Przebudowy drogi powiatowej nr 3411P od skrzy

żowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów". Prezes Andrzejczak propo

nuje odrębne spotkanie w tym temacie. Dyskusja dotyczyła również terminowości realizacji 

powyższych zadań z uwagi na obowiązujące Powiat terminy rozliczenia z Wojewodą, a także 



ewentualnej odbudowy kolektora deszczowego w związku z jego złym stanem technicznym 

(dot. zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka 

- Etap I"). Zarząd wyraził zgodę na odbudowę kolektora.

3. W posiedzeniu Zarządu uczestniczył ] - projektant "Przebudowy drogi

powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew^ PonętóWTDomy". Projektant prosił o stanowi

sko w sprawie rozpatrzenia 24 wniosków o lokalizuję zjazdów przy inwestycji. Projektant 

stwierdził, że obowiązujące prawo jest jednoznaczne, jednak stosowana praktyka u zarządców 

dróg różna. Dyrektor PZD w piśmie z dnia 25.05.2022r. stwierdził, że spośród złożonych 24 

wniosków, 16 dotyczy lokalizacji zjazdów do działek ich nieposiadających, 2 dotyczy zmiany 

lokalizacji zjazdów istniejących, 8 dotyczy lokalizacji nowych dodatkowych zjazdów, 2 doty

czy poszerzenia istniejących zjazdów. Zarząd po dyskusji uznał aby po weryfikacji PZD 

w sprawie zgodności lokalizacji z obowiązującymi przepisami, uwzględnić w dokumentacji 

i kosztach inwestycji zjazdy:

- do działek nieposiadających zjazdów,

- zmiany lokalizacji zjazdów istniejących,

- poszerzenia zjazdów istniejących.

Zjazdy dodatkowe do nieruchomości, które posiadają już zjazdy mają zostać zaprojektowane 

i sfinansowane przez ich właścicieli. Ustalono również, że projektant przygotuje kosztorys 

przebudowy ww. drogi dla odcinka od m. Grzegorzew do skrzyżowania z drogą w kierunku m. 

Barłogi.

4. Poruszono temat pisma p. - prośba o przedłużenie terminu uzyskania

prawomocnego zgłoszenia zamiaTu wykonania robót dot. prac projektowych dla zadania „Prze

budowa drogi powiatowej nr 3218P Kościelec - Gąsiorów”, z powodu długo trwającej proce

dury związanej z uzgodnieniami. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 31 lipca 

2022 r.

5. Trans - Spili Sp. z o.o.- dot. nieterminowego zakończenia napraw gwarancyjnych zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze”. Zarząd wyra

ził zgodę na wydłużenie terminu napraw do 15 czerwca 2022 r.

6. W posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Woj- 

tysiak poruszono temat związany z zatwierdzonym projektem aktualizacji stałej organizacji ru

chu dla drogi powiatowej nr 3205P Mostki - Koło wraz ze skrzyżowaniami z drogami gmin



nymi na terenie gmin: Osiek Mały, Wiejskiej Koło, Miejskiej Koło. Na podstawie przedłożo

nego projektu Powiatowy Zarząd Dróg w Kole oszacował wstępnie koszty wyniesienia w teren, 

które wynoszą łącznie 839.393,86 zł. Zarząd z uwagi na duży koszt nie wyraził zgody na wy

niesienie w teren ww. projektu.

Ad 4.
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. Dębina, gm. Kłodawa. Zarząd podjął ww. decyzję.

□ projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyznaczenia komisji 

przetargowej (przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kole 

przy ul. Mickiewicza).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.183.270.2022

Ponadto p. Ziemniak poinformował o zajęciu pod drogę powiatową części pięciu 

nieruchomości położonych w Kłodawie przy ul. Toruńskiej. Nieruchomości zostaną zajęte pod 

drogę w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”. Zarząd 

wyraził zgodę na przystąpienie do przygotowania operatu szacunkowego.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poinformowała o unieważnieniu 

postępowania przetargowego na zadanie budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu z uwagi na wpływ jednej oferty, 

która przewyższała zabezpieczone w budżecie powiatu środki finansowe na powyższe zadanie. 

Naczelnik Sobczak zwróciła się z prośbą o uregulowanie z budżetu zadania należności (ok. 

10.000 zł) za aktualizację kosztorysu oraz projekt likwidacji studni. Zarząd wyraził zgodę na 

zmniejszenie planu zadania, jednocześnie wyraża zgodę na zwiększenie planu dla ww. zadania 

o powyższą kwotę, co będzie niezbędne przy ogłoszeniu kolejnego postępowania 

przetargowego. Środki planuje się uzupełnić na sesji w miesiącu czerwcu br.



Ponadto p. Sobczak poinformowała, że wnioski złożone przez Powiat Kolski o dofinansowanie 

trzech inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład zostały pozytywnie ocenione. 

Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie w wysokości 13.075.000,00 zł na: przebudowę dróg 

i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - 

rowerowych, poprawę efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Administracyjnych w Kole, budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Wydziału Organizacyjnego - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków na 2022 r. 

polegających na przesunięciu pomiędzy rozdziałami kwoty 1.070,00 zł 

z przeznaczeniem na „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dot. zadania 

”Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa Powiatowego 

w Kole”). Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/5421/DT/ZP/E/70/2022 - dot. pisma 

। w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. PCK w Kole 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole opiniuje pozytywnie umieszczenie pod znakiem B-36 

- "zakaz zatrzymywania się" zlokalizowanym od strony ul. Bliznej tabliczki 

informacyjnej T- 22 z zapisem: "nie dotyczy dostaw do 5 minut". W celu realizacji 

powyższego należy opracować projekt zmiany organizacji ruchu ul. PCK i uzyskać 

niezbędne opnie i zatwierdzenie w trybie przewidzianym rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, 

wyniesienie znaków w teren na koszt Wnioskodawcy. Zarząd skierował pismo do 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiaka.

3. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/162/2022 - przekazanie według 

właściwości do Zarządu Powiatu Kolskiego pisma Gminy Miejskiej w Kole w sprawie 

budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Toruńska - Towarowa. Zarząd powróci do tematu.

4. Ministra Finansów, ST3.4750.17.2022.p - informacja o zwiększeniu dla Powiatu 

kolskiego części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 1.161.415,00 zł.

5. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała RIO w sprawie wyrażenia 

opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.

6. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.SD.004.3.2022MG - prośba o sfinansowanie kosztów realizacji zadania: 



„Uzupełnienie pokryć dachowych budynków SP ZOZ w Kole”. Przewidywany koszt 

przedsięwzięcia wyceniono na ok. 250.000,00 zł brutto. Ustalono, że szpital pokryje 

koszt realizacji ww. zadania ze środków pochodzących z refundacji w ramach Funduszu 

Przeciwdziałania Covid-19.

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

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska


