
Protokół nr 0022.195.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 31 sierpnia 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 Powiatu

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 sierpnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące oświaty.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Projekt uchwały Zarządu - Skarbnik.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 0022.194.2022 

z dnia 24 sierpnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o pismach:

1. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno -Wychowawczego w Kole - prośba o zatwierdzenie 

nauczania indywidualnego dla uczniów szkół wchodzących w skład SOSW w Kole. 

Zarząd wyraził zgodę, środki na realizację będą pochodzić z budżetu szkoły.

2. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.27.2022 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 63.000 zł w związku z przyznaniem dotacji w ramach rządowego 

programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 

w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna 

tablica". Pani Naczelnik zwróciła się również z prośbą o zabezpieczenie wkładu 

własnego w ramach powyższego projektu w kwocie 15.750 zł. Zarząd wyraził zgodę.

3. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody 

na nauczanie indywidualne dla uczniów szkoły. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie 12 

godzin tygodniowo, środki na realizację będą pochodzić z budżetu szkoły.

4. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne dla ucznia szkoły w wymiarze 3 godzin 

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, środki na realizację będą pochodzić z budżetu 

szkoły.

5. Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie opinii w sprawie 

przeniesienia nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kole do Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

6. Radnej Gminy Chodów p. Wróblewskiej - prośba o pomoc i wsparcie w organizacji 

wyjazdu na Mistrzostwa Świata w armwrestlingu dwóch zawodników Klubu „Złoty 

Niedźwiedź” z Chodowa. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie zawodników w postaci 

rzeczowej do łącznej kwoty 1.000 zł.

Skarbnik powrócił do tematu zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części 

oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu kolskiego w kwocie 57.170,00 zł. 

Środki te przeznaczone są na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli 
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pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów 

pedagogicznych. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do rezerwy oświatowej.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin nawiązała do pisma 

Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) - organu założycielskiego 

Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Kole, ul. Blizna 55. Zgromadzenie zwraca się 

z prośbą o udzielenie pozwolenia na prowadzenie w ww. placówce 5 miejsc dla seniorów na 

zasadach komercyjnych w ramach istniejącej umowy z Powiatem Kolskim na realizację 

zadania w zakresie pomocy społecznej, tj. prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla osób 

w podeszłym wieku. Obecnie w placówce pomoc otrzymuje tylko 46 osób, sytuacja z wolnymi 

miejscami dla mieszkańców utrzymuje się od wybuchu pandemii COVID-19, co przekłada się 

na problemy finansowe, bowiem wysokie koszty stałe trzeba pokrywać. Pani Rusin 

poinformowała, że zgodnie z przepisami nie ma możliwości udzielenia pozwolenia na 

prowadzenie w ww. Domu Pomocy Społecznej miejsc dla seniorów na zasadach komercyjnych. 

Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) na podstawie decyzji 

Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31.01.2005 r., uzyskało zezwolenie na prowadzenie Domu 

Pomocy Społecznej przeznaczonego dla osób w podeszłym wieku z liczbą miejsc 

rzeczywistych 53 na czas nieokreślony. Ponadto zasady kierowania, umieszczania oraz 

odpłatność za pobyt w domu pomocy określają przepisy ustawy o pomocy społecznej, 

w związku z tym jednostki samorządu terytorialnego nie mogą w sposób dowolny przyjmować 

osób bez spełnienia przesłanek określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej. Tworzenie 

miejsc komercyjnych i pobieranie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przez 

jednostki samorządu terytorialnego na zasadach umowy cywilnoprawnej nie jest możliwe 

również ze względu na obecnie obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych. 

Ustalono, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przygotuje pismo do Wojewody 

Wielkopolskiego z prośbą o potwierdzenie wyżej przedstawionego stanowiska.

W dalszej części posiedzenia Starosta nawiązał do pisma Sądu Rejonowego w Kole w sprawie 

braku wykonania przez PCPR w Kole postanowienia o umieszczeniu małoletniej w zawodowej 

rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Dyrektor Rusin poinformowała, 

że postanowienie Sądu nie zostało wykonane bezzwłocznie, gdyż nie zawierało niezbędnych 

informacji m.in. miejsca przebywania dziecka, tj. miejsca, z którego miała być odebrana. 

Z powodu braku informacji o małoletniej PCPR rozpoczęło ich pozyskiwanie. PCPR w Kole 

przekazało pozyskane informacje o małoletniej obu zawodowym rodzinom zastępczym 

pełniącym funkcję pogotowia rodzinnego istniejącym na terenie powiatu kolskiego, w których 
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może umieszczać małoletnie dzieci. W każdej z nich przebywa 3 dzieci. Niestety obie rodziny 

odmówiły przyjęcia małoletniej uzasadniając indywidualnie swoją decyzję (rodzina zastępcza 

w myśl art. 58 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ma prawo 

do odmowy przyjęcia dziecka w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Obie rodziny 

obawiają się, że umieszczenie u nich w pieczy każdego dodatkowego dziecka sprawi, że nie 

będą mogli prawidłowo wypełniać swojej funkcji i będą musieli zrezygnować z pełnienia 

funkcji pogotowia rodzinnego. Byłaby to niepowetowana strata dla powiatu w sytuacji, gdy 

brak jest chętnych do pełnienia tej funkcji nie tylko w naszym powiecie ale również na terenie 

całego kraju. Pani Rusin podkreśliła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęło 

poszukiwanie zawodowej rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego poza 

terenem powiatu kolskiego. Poinformowano również Sąd o odmowie przyjęcia dziecka przez 

obie rodziny oraz o poszukiwaniu pogotowia rodzinnego poza terenem powiatu. W odpowiedzi 

Sąd zobowiązał PCPR w Kole do bezzwłocznego umieszczenia małoletniej w zawodowej 

rodzinie zastępczej wskazując konkretną rodzinę. Pani Rusin przekazała, że spotka się ze 

wskazaną przez Sąd rodziną i porozmawia o możliwości przyjęcia przez nią dziewczynki.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Zastępca 

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

• powrócono do wniosku Burmistrza Dąbia o uwzględnienie w projekcie zadania 

„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie" w obrębie ul. Kościuszki w Dąbiu, 

pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kościuszki oraz 3-go Maja a skrzyżowaniem 

ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego w Dąbiu, przejścia dla pieszych z radarem prędkości 

w obu kierunkach ruchu, uruchamiającego czerwone światło dla ruchu pojazdów po 

przekroczeniu prędkości 50 km/h przez pojazd oraz budowy chodnika na ul. Kościuszki 

od skrzyżowania z ul. Kolską do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Zgodnie z decyzją 

Zarządu poproszono o opinię projektanta dokumentacji ww. zadania. W odpowiedzi 

biuro projektowe poinformowało, że nie zajmuje się wykonywaniem projektów 

sygnalizacji świetlnej, natomiast budowa chodnika, który zlokalizowany będzie 

częściowo na działkach prywatnych wpłynie istotnie na termin realizacji zadania, 

będzie się to również wiązało z koniecznością aneksowania zawartej umowy w zakresie 

terminu zakończenia zadania oraz wysokości wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę na 

uwzględnienie wniosku Burmistrza Dąbia. Powiatowy Zarząd Dróg wystąpi do biura 

projektowego o rozszerzenie zakresu projektu o sygnalizację świetlną i budowę 
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chodnika. W przypadku odmowy zaprojektowania sygnalizacji świetlnej zostanie ona 

wykonana dodatkowo po przedłożeniu ww. projektu;

• powrócono do tematu realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy 

Toruńskiej w Kole”. Burmistrz Miasta Koła zwrócił się o uwzględnienie 

w dokumentacji zadania drogi przeciwpożarowej Szkoły Podstawowej nr 3, zgodnie 

z posiadaną przez szkołę Instrukcją Przeciwpożarową usytuowana jest ona wzdłuż 

budynku szkoły od ul. Broniewskiego. Zarząd polecił uzgodnienie propozycji 

Burmistrza z Rzeczoznawcą p.poż.;

• powrócono do tematu rozebranego w części chodnika na ul. Uniejowskiej 

w Grzegorzewie. Ustalono, że członek Zarządu p. Banasiak spotka się w tej sprawie 

z osobą, która rozebrała część chodnika;

• Starosta powrócił do tematu lokalizacji przyłącza do sieci cieplnej w pasie drogowym 

ul. 3 Maja w Kole. Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole złożył wniosek 

o zezwolenie na lokalizację przyłącza do sieci cieplnej w pasie drogowym ul. 3 Maja 

metodą otwartą. Sprawa była omawiana na posiedzeniu Zarządu w miesiącu lipcu br., 

wówczas z uwagi na budowę metodą wykopu otwartego Zarząd zaproponował 

poprowadzenie przyłącza w chodniku ul. 3-go Maja od ul. Szymborskiej lub od 

Miejskiego Domu Kultury. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował MZEC w Kole 

o powyższych ustaleniach wówczas MZEC zmienił swój wniosek z metody wykopu 

otwartego na przewiert z możliwością rozkopania istniejącego chodnika na ul. 3 Maja. 

Pomimo tego PZD wydało decyzję odmowną w powyższej sprawie. Zarząd poprosił 

o udzielenie wyjaśnienia. Jednocześnie Zarząd wyraża zgodę na dokonanie przyłącza 

metodą przewiertu z możliwością rozkopania chodnika na ul. 3 Maja warunkując to 

odtworzeniem chodnika do stanu pierwotnego przez inwestora. Pani Orchowska 

zapozna się ze sprawą i powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania 

Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

środka trwałego — „Przebudowa infrastruktury energetycznej SN 15kV i rm 0,4 kV w m. Koło”. 

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.195.286.2022

Ad 6.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie poręczenia kredytu 

zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

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 0025.195.287.2022

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.201.9.2022.IRK - prośba o wydanie pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia 

w imieniu Powiatu Kolskiego, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, 

położoną w Kole przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25 (działka 56/12 ark. mapy 

50) na cele budowlane, do realizacji zadania pod nazwą: „Dostosowanie infrastruktury 

Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych” oraz „Przebudowa 

wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole - w związku z Covid 19”. Zarząd udzielił pełnomocnictwa.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.DŚM- 

ZP.0741.96.2022.IK - pismo do Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia informujące o niewystarczających środkach 

finansowych na realizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 

zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

3. P. Dariu.' oraz mieszkańców wsi Dębina w sprawie wykonania

oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej 3401P z drogą 

powiatową 3433P oraz z drogą gminna prowadzącą do wsi Dębina i Głogowa, w pobliżu 

przystanku PKS. Pismo skierowano do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

4. Wojewody Wielkopolskiego, FB-1.3111.304.2022.7 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

5. Wojewody Wielkopolskiego, FB-I.3111.276.2022.13 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na 2022 r. o kwotę 20.900 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażeń 

oraz pozostałych należności dla strażaków z KPPSP w Kole.
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6. Radnego Rady Miejskiej Koła p. Króla - wniosek do Burmistrza Miasta Koła o ujęcie 

w budżecie miasta na 2023 r. budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Klonowej 

oraz zabezpieczenie środków finansowych na rozpoczęcie procedury zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ul. Ślusarską 

celem jej rozbudowy.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

2. Sylwester Chęciński

1. Robert Kropidłowski

5. Henryk Tomczak
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