
Protokół nr 0022.204.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 2 listopada 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. 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. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 października 2022 r.

3. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - sprawy bieżące oświaty.

4. Sprawy bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

5. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

6. Propozycje do projektu budżetu powiatu na 2023 r. — 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 0022.203.2022 

z dnia 26 października 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 przedstawiła następujące 

pisma:

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o przyznanie 

indywidualnego nauczania dla uczennicy w wymiarze 12 godz. tygodniowo. Zarząd 

wyraził zgodę na realizację nauczania indywidualnego w proponowanym wymiarze 

w ramach środków z budżetu szkoły;

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o akceptację objęcia zindywidualizowaną 

ścieżką kształcenia ucznia. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków z budżetu szkoły;

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - wniosek o uwzględnienie w planie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 r. Zarząd 

zapoznał się;

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o sfinansowanie zakupu schodowłazu 

gąsienicowego dla osób niepełnosprawnych. Koszt zakupu urządzenia to ok. 14.500 zł. 

Zarząd wyraził zgodę;

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o przyznanie 

indywidualnego nauczania dla ucznia w wymiarze 12 godz. tygodniowo. Zarząd 

wyraził zgodę na realizację nauczania indywidualnego w proponowanym wymiarze 

w ramach środków z budżetu szkoły;

• Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o dofinansowanie studiów podyplomowych dla dyrektora szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie p. Szkudlarek omówiła dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania 

publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie 

powiatu kolskiego w 2023 roku

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4
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- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.204.297.2022

• w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 

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 0025.204.298.2022

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił dwa projekty 

decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. 

Trwałym zarządem zostaną objęte nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe w Dąbiu oraz 

w m. Janowice. Zarząd podjął ww. decyzje.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył następujące 

tematy:

1. Poinformował o obowiązku zawierania umów ubezpieczenia OC dla zholowanych 

pojazdów, które wyrokiem Sądu przejdą na własność Powiatu. Zarząd zapoznał się 

i wyraził zgodę na zawieranie umów;

2. Pismo radnej Rady Miasta Koła p. Brzoski - prośba o wykonanie przejścia dla pieszych 

na wysokości nowo wybudowanego marketu DINO przy Stacji Paliw Gosposia Gaz 

przy ul. Poniatowskiego. Ponadto w związku z licznymi zgłoszeniami mieszkańców 

radna zwraca się z prośbą o poprawienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

w ciągu ulicy Poniatowskiego w Kole przy ulicy Szpitalnej i naprzeciwko szpitala. 

Pismo zostanie rozpatrzone na komisji ds. organizacji ruchu na drogach powiatowych 

i gminnych publicznych. Wydział KRD poinformuje wnioskodawczynię;

3. Pismo mieszkańców ul. Kolskiej w Osieku Małym oraz Gminy Osiek Mały - prośba 

o podjęcie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa przy drodze powiatowej 

3205P - ustanowienie przejścia dla pieszych na ulicy Kolskiej, na wysokości ulicy 

Północnej. Naczelnik Wojtysiak poinformował, że temat ten był poruszany już w 2019 

r., nie ma możliwości lokalizacji przejścia dla pieszych w proponowanym miejscu. Pan 

Wojtysiak zaproponował aby rozszerzyć teren zabudowany o ww. lokalizację (zgodnie 3



z projektem organizacji ruchu). Zarząd wyraził zgodę, sprawą zajmie się Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole. Wydział KRD odpowie na pismo mieszkańców oraz Gminy;

4. Zaproponował dalszą aktualizację w 2023 r. projektu organizacji ruchu na określonym 

odcinku. Zarząd wyraził zgodę, odcinek do aktualizacji wskaże Naczelnik Wojtysiak.

Ad 6.

Skarbnik przedstawił propozycje do projektu budżetu powiatu na 2023 r.:

• zabezpieczenie kwoty 2.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za nieruchomości 

przejęte pod budowę północnej obwodnicy Koła;

• uwzględnienie w budżetach szkół podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 

7,8%;

• zwiększenie środków o kwotę 60.000,00 zł na pożytek publiczny;

• zwiększenie do kwoty 7.000,00 zł dotacji na organizację „Dnia ogórka”;

• zwiększenie dotacji dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole do 10%;

• zwiększenie dotacji dla Gminy Miej skiej Koło z przeznaczeniem na wydanie publikacj i 

przez Muzeum Technik Ceramicznych do kwoty 4.000,00 zł.

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie ww. propozycji do projektu budżetu powiatu na 

2023 r.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - prośba o wsparcie podjętej wspólnie 

z Miastem Koło inicjatywy pozyskania gruntu na potrzeby budowy nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji w Kole poprzez rozważenie wyasygnowania środków 

i przekazanie ich na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie 

zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego określoną 

nieruchomość w rejonie ul. Cegielnianej w Kole. Zarząd wstępnie wyraził zgodę, 

oczekuje na podanie kwoty jaką należałoby zabezpieczyć na powyższy cel.

2. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/DT/ZP/P/200/2022 - prośba o wydanie 

opinii nt. wniosku FW Piekarzew Sp. z o.o. dotyczącego wydzierżawienia części pasa 

drogowego ul. Ks. S. Opałki w Kole dla planowanej inwestycji - budowa stacji paliw 

LPG. Zarząd pozostawił sprawę do decyzji Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.

3. Przedsiębiorstwa Produkcji, Handlu i Usług STANPOL Sp. z o.o. - wniosek o zwrot 

poniesionych nakładów na wybudowanie parkingu w obszarze pasa drogowego przy 
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ul. Sienkiewicza, na podstawie zlecenia dokonanego w roku 1997 przez ówczesne 

organy zarządzające drogą. Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Radcy prawnego Starostwa.

4. Pracowników Administracji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole - w związku z nieprawidłowym przyznaniem podwyżek pracownicy 

Administracji zwracają się z prośbą o wnikliwe rozpatrzenie i wyrównanie 

wynagrodzeń związanych z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych. Zarząd zapoznał się.

5. Wojewody Wielkopolskiego - informacja o zatwierdzeniu rozliczenia końcowego 

z wykorzystania środków udzielonych na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie — Nowa Wieś Wielka - etap I”. Zarząd 

zapoznał się.

6. Gminy Olszówka - zgoda na zmianę nazwy zadania na „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3404P w miejscowości Olszówka wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego 

obiektu mostowego”. Zarząd zapoznał się.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

3. Waldemar Banasiak

4. Henryk Tomczak
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