
Protokół nr 0022.200.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 5 października 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
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 28 września 2022 r.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami- sprawy finansowe

4. Wydział Finansów- uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia 
zmian w budżecie powiatu na 2022r.

5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego w 
sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w zakresie 
realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ finansowanego ze środków UE

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zaniknięcie obrad.
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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 0022.199.2022 

z dnia 28 września 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyj ęty j ednomyślnie.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak wystąpił z prośbą 

o przesunięcie w dziale 700, rozdziale 70005 między §§ kwoty 2 000 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów wykonania operatów szacunkowych dla nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r. Zwiększa się plan 

wydatków w kwocie 115 000,00 zł z przeznaczeniem na planowany remont pokrycia dachu 

budynku Bursy Szkolnej. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. Kolejna zmiana dot. przesunięcia 

w dziale 926, rozdziale 92695 między §§ kwoty 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

niezbędnych do organizacji zawodów sportowych.

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 0025.200.293.2022

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania 

wszelkich czynności w zakresie realizacji w ramach programu Erasmus + finansowanego ze 

środków Unii Europejskiej (dotyczy dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Administracyjnych w Kole).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.200.294.2022

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

p. Kujawa, Zastępca Dyrektora p. Orchowska. Poruszono tematy dotyczące:

• ogłoszonego postępowania przetargowego na zadania: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92” oraz „Remonty 

bieżące dróg powiatowych w gminie Kłodawa- Etap II - Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 3405P w miejscowości Głogowa”;

• cofnięcia zgody Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego br. na likwidację samochodu Skoda 

Fabia. Powyższe wynika z braku możliwości zakupu nowego pojazdu na potrzeby PZD 

w Kole. Zarząd wyraził zgodę;

• przedłożenia Gminie Miejskiej Koło koncepcji uwzględniającej drogę pożarową przy 

Szkole Podstawowej nr 3 w Kole dla zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”;

• wystąpienia kolizji z energetyką przy planowanych zadaniach w m. Dzierzbice oraz 

Barłogi;

• Dyrektor Kujawa przedstawił koncepcję przebudowy ulicy Kościuszki w m. Dąbie;

• wykupu działek położnych przy ul. Toruńskiej w Kole. Wicestarosta przypomniał, że 

w roku ubiegłym odbyło się spotkanie z właścicielami działek. Nie wszyscy wyrazili 

zgody na zbycie działek. Sprawę prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami;

• propozycji przebudowy ul. Wiejskiej w Gminie Miejskiej Koło. Zarząd zdecydował, że 

sprawą wykupu działek w tym zakresie zajmie się Wydział Gospodarki 

N ieruchomościami.

• dokonano otwarcia ofert na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na 

odcinku Adamin- Łubianka”, wpłynęła 1 oferta PRDM S.A. na kwotę 288 484,20 zł 

brutto;

• w związku z realizacją zadania „Budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

powiatowej nr 3205P” Biuro projektowe SMP Projektanci Sp. z o.o. poinformowało 

o przedłużającej się procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Opóźnienie wydania uzgodnień przez RDOŚ w Poznaniu ma wpływ 
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na brak możliwości uzyskania kolejnych niezbędnych decyzji administracyjnych 

potrzebnych do uzyskania decyzji ZRiD. Zarząd wyraził duże zaniepokojenie w w/w 

sprawie, ponieważ w lipcu złożony został wniosek o dofinansowanie budowy 

obwodnicy z Rządowego Funduszu Polski Ład. W związku z powyższym ustalono, że 

PZD przygotuje pismo do RDOŚ w Poznaniu z prośbą o potraktowanie sprawy 

priorytetowo i ostatecznie wydanie stosownych uzgodnień;

• Zarząd zapoznał się z wnioskiem p. v sprawie położenia

nakładki na drodze powiatowej nr 3419P w m. Ląorowa, gmina Koło.

Ad 7.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: M. Morzycka

.......................................................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski .........

2. Sylwester Chęciński .........

3. Waldemar Banasiak ..........

4. Zbigniew Szarecki .........

5. Henryk Tomczak ...

STAROSTA
Rpłfeii Krflpidłowski 
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