
Protokół nr 0022.201.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 12 października 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 
Sylwester Chęciński.

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

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 października 2022 r.

3. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - projekt uchwały Zarządu Powiatu.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Adl.

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 0022.200.2022 

z dnia 5 października 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół 

został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Łączkowska omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2022.

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 0025.201.295.2022

Następnie p. Łączkowska poinformowała o pismach:

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - w związku z rozdysponowaniem środków na 

Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naczelnik Wydziału OP zwraca 

się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w budżecie powiatu na 2022 rok, 

polegających na: zmniejszeniu Dz. 801, rozdz. 80195, § 4210 o kwotę - 64.813,12 zł 

oraz zwiększeniu planu dla szkół i placówek o tę samą kwotę. Zarząd wyraził zgodę;

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków 

polegających na przesunięciu pomiędzy działami kwoty 3.600,00 zł z przeznaczeniem 

na organizację zwiększonej ilości zawodów sportowych. Zarząd wyraził zgodę;

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - dotyczy wyrażenia zgody 

na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia w wymiarze 4 godzin 

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z budżetu szkoły;

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - dotyczy wyrażenia zgody 

na realizację nauczania indywidualnego dla uczennicy w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z budżetu szkoły;

• Zespołu Szkół Ekonomiczno — Administracyjnych w Kole — dotyczy wyrażenia zgody 

na przyznanie godzin ponadwymiarowy w wymiarze 1,58 dla Wicedyrektor p. Sztangi 
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z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji ramowego programu nauczania 

i kontynuacji nauczania fizyki. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

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

Poruszono tematy dotyczące:

• propozycji przeznaczenia niewykorzystanych środków z realizacji zadań na drogach 

powiatowych w partycypacji z Gminą Olszówka w kwocie 159.304,87 zł na nowe 

zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Tomaszew - Drzewce”. 

Zarząd wyraził zgodę;

• otwarcia ofert w ramach zapytania ofertowego na świadczenie usług zimowego 

utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023 z podziałem na 

trzy części: rejon 1 - gm. Kościelec, rejon 2 - m. Koło, rejon 10 - m. Kłodawa. Oferty 

złożyło 4 wykonawców. Do zakontraktowania rejonu 10 według złożonej oferty braknie 

środków w budżecie w wysokości 17.004,04 zł. Powiatowy Zarząd Dróg proponuje 

zmniejszenie planu wydatków bieżących w §4300 o kwotę 17.010,00 zł i zwiększenie 

nakładów w roku 2022 na przedsięwzięcie WPF pn. „Zakup usług przy zimowym 

utrzymaniu dróg w sezonie 2022/2023” o kwotę 17.010,00 zł, celem rozstrzygnięcia 

zapytania ofertowego i zawarcia umowy. Zarząd wyraził zgodę;

• dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu z uwagi na 

wydłużenie terminu realizacji projektu: „Przebudowa ulicy Kościuszki w Dąbiu”. 

W celu zawarcia aneksu do umowy z projektantem na przedłużenie terminu do 

31.03.2023 r., wprowadzenia do umowy płatności częściowych w wysokości 30% 

wartości umowy oraz zlecenia wykonania dokumentacji sygnalizacji świetlnej 

z przyłączem energetycznym konieczne są zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej. PZD wnosi o wprowadzenie zmian na najbliższej sesji Rady Powiatu 

Kolskiego wg. poniższej propozycji: rok 2022- 35.300,00 zł, rok 2023-114.700,00 zł. 

Zarząd wyraził zgodę;

• pisma Radnych Gminy Osiek Mały - wniosek dotyczący budowy sygnalizacji świetlnej 

na przejściach dla pieszych w miejscowości Dęby Szlacheckie, Osiem Mały i Osiek 

Wielki na ruchliwej drodze powiatowej Koło - Sompolno włączającej się po naciśnięciu 

odpowiedniego przycisku zamontowanego przy przejściu dla pieszych. Dyrektor 

Kujawa poinformował, że przejść dla pieszych na wskazanym wyżej odcinku drogi jest
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d użo, co przełoży się na wysoki koszt realizacji tego zadania. Powiatowy Zarząd Dróg 

zwróci się do Gminy Osiek o wskazanie konkretnych przejść oraz poinformuje 

o konieczności partycypacji Gminy w zadaniu. Zarząd powróci do tematu;

• wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Koło ulic: Nagómej, PCK 

oraz Poległych w Kole. Drogi te zostały kompleksowo przebudowane i są w dobrym 

stanie technicznym. Przedmiotowe ulice zlokalizowane są poza ciągami dróg 

stanowiącymi połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin 

i siedzib gmin między sobą, przez co nie spełniają definicji drogi powiatowej zawartej 

w art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych. Przekazanie ulic na rzecz Gminy 

Miejskiej Koło posiada oparcie w przepisach prawa i ma charakter porządkujący sieć 

drogową Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie;

• pisma Burmistrza Koła - odpowiedź na pismo Zarządu Powiatu w zakresie wydłużenia 

terminu realizacji zadania projektowego pn. „Przebudowa ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole". Burmistrz przedstawi 

w miesiącu październiku Radzie Miejskiej Koła projekty uchwał zmieniających 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego, zarówno w zakresie roku bieżącego 

jak i przyszłego. Zarząd zapoznał się;

• Dyrektor Kujawa przedstawił szacunkowy koszt remontu nawierzchni drogi 

powiatowej - ul. Wiejskiej w Kole na odcinku ok. 500 m - koszt ok. 150.000,00 zł. 

Zarząd zapoznał się;

• wniosku Gminy Kościelec w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na 

ul. Poniatowskiego w Kole w okolicy wjazdu na stację benzynową i do Dino. Zarząd 

zapoznał się. Powiatowy Zarząd Dróg przedstawi ten temat na komisji bezpieczeństwa 

i porządku.

Ad 5.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała: A. Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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