
Protokół nr 0022.196.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 7 września 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:30. Obradom przewodniczył Wicestarosta 
Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak 

oraz

( Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu
Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 31 sierpnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Projekt uchwały Zarządu - Skarbnik.

8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Wicestarosta 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 0022.195.2022 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

omówiła tematy dotyczące:

- złożenia wypowiedzeń o pracę przez lekarzy z Oddziału Wewnętrznego I;

- wymagań pracowników administracji w sprawie podwyżek;

- w dniu . nastąpi otwarcie ofert na zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury sali 

Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”;

09.09.br

- planowanym ogłoszeniu przetargu na zadanie „Przebudowa wraz z wyposażeniem 

Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole 

w związku z Covid-19” ;

- poruszono temat złożonego przez SP ZOZ w Kole wniosku w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup 2 ambulansów oraz wyposażenia 

komórek szpitalnych w sprzęt medyczny. Pani Wiśniewska wyjaśniła, że Urząd 

Marszałkowski jeszcze nie ogłosił wyników naboru. Zarząd proponuje, aby zainteresować 

w/w tematem radnych sejmiku województwa wielkopolskiego.

Ad 4.

Naczelnik Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.196.288.2022

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

- Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie 
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zgody na zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia dla dwóch uczennic w wymiarze 12 

godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków zabezpieczonych w budżecie 

szkoły.

- Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o pomoc 

w sfinansowaniu kosztów przejazdu młodzieży szkolnej i opiekunów na zawody strzeleckie 

„O srebrne muszkiety” oraz sfinansowanie zakupu amunicji. Koszt wynajęcia autokaru 

wyniesie ok. 1.950,00 zł, koszt zakupu amunicji 800,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie 

kosztów transportu i zakup amunicji.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Łukasz Ziemniak powrócił do tematu 

uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi powiatowej w obrębie Zawadka gm. 

Olszówka i Dąbrówka gm. Kłodawa. Najtańsza oferta wyłonionego geodety wynosi 

16.000,00 zł. Zarząd zdecydował, że temat ten zostanie zrealizowany w 2023r.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

Grzegorz Kujawa, Zastępca Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. 

Poruszono tematy dotyczące:

- realizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”. Wystąpiono do Dyrekcji 

Szkoły Podstawowej Nr 3 o udostępnienie aktualnej instrukcji przeciwpożarowej z częścią 

graficzną;

- powrócono 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 wykop 

otwarty na przewiert z możliwością rozkopania istniejącego chodnika na ul. 3 Maja. PZD 

wydało decyzję odmowną w powyższej sprawie. MZEC złożył odwołanie od powyższej 

decyzji do SKO w Koninie;

- powrócono do wniosku Burmistrza Dąbia o uwzględnienie w projekcie zadania „Przebudowa 

ulicy Kościuszki w m. Dąbie" budowy chodnika na ul. Kościuszki od skrzyżowania 

z ul. Kolską do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie 

wniosku Burmistrza Dąbia;

- informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu na świadczenie usług zimowego utrzymania 

dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023. Oferta złożona przez PGKiM 

Dąbie dla rejonu lim. Dąbie wynosi 11.595,02 zł brutto. Po analizie ofert stwierdzono 
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wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu o 50%. Zarząd wyraził zgodę na zawarcie 

umowy po cenie zaoferowanej przez wykonawcę. Do zakontraktowania pozostały jeszcze 

3 rejony tj. m. Kłodawa, m. Koło i gm. Kościelec.

Zarząd zapoznał się z uchwałą Nr XLIV/332/22 Rady Gminy Kościelec w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo- rowerowego w m. Ruszków 

Pierwszy w kierunku m. Dobrów”.

Ad 7.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany opracowania 

Planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla Powiatu Kolskiego na lata 2022-2024.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.196.289.2022

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zmian wypracowania 

Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia 

pomocy obywatelom Ukrainy.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło — głosów 3

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.196.290.2022 

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zaniknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka



2. Waldemar Banasiak

3. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński
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