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WSTĘP   
 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych 

ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 

niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) na zarządy powiatów nałożony został 

obowiązek przedstawienia radzie powiatu raportu o stanie powiatu. Zgodnie z nowym prawem 

zarząd powiatu co roku, do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację 

polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu powiatu. Raport taki rozpatruje rada 

powiatu podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub 

nieudzielenia zarządowi absolutorium, na której to raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. 

Działając na podstawie art. 30a ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu. 

W odniesieniu do raportu za rok 2018 r. Rada Powiatu Kolskiego nie skorzystała z powyższego 

uprawnienia, w związku z powyższym raport został przygotowany w oparciu o ogólne wytyczne 

wskazane w ustawie. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego przedkłada niniejszy Raport, obejmujący 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Kolskiego w 2018 roku, w szczególności zawiera 

informacje, dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez powiat kolski oraz 

jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób wykonania uchwał Rady Powiatu Kolskiego, wraz ze 

wskazaniem statusu uchwały. Niniejszy Raport uwzględnia, również inne informacje w szczególności 

niezbędne do uzyskania dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Kolskiego i zawiera 

dane o wszystkich ważnych aspektach funkcjonowania powiatu kolskiego w poniższych obszarach:  

 edukacji publicznej; 

 promocji i ochrony zdrowia; 

 pomocy społecznej, w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polityki prorodzinnej i 

wspierania osób niepełnosprawnych; 

 transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

 kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, a także kultury fizycznej i turystyki; 

 geodezji, kartografii i katastru; 

 gospodarki nieruchomościami; 

 administracji architektoniczno-budowlanej; 

 gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego; 

 porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

 ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska; 

 przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

 ochrony praw konsumenta; 

 utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 

administracyjnych; 

 obronności; 

 promocji powiatu; 

 współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE    
1. Ogólna charakterystyka powiatu  

 

Powiat Kolski jest najbardziej wysuniętą na wschód częścią województwa wielkopolskiego. 

Tworzą go: gmina miejska Koło, trzy gminy miejsko-wiejskie (Dąbie, Kłodawa, Przedecz) oraz siedem 

gmin wiejskich: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Kościelec, Koło, Osiek Mały i Olszówka. Powiat 

zamieszkuje obecnie 87 261 osób (stan na dzień 31.12.2018 r.), a jego powierzchnia obejmuje obszar 

1011 km2. Siedziba Starostwa Powiatowego znajduje się w mieście Kole.  

 
Stan ludności Powiatu Kolskiego na przestrzeni ostatnich 20 lat. 

Historycznie utworzenie odrębnego powiatu kolskiego w guberni kaliskiej należy wiązać z 

ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku. Początkowo na terenie Powiatu Kolskiego było dziewięć 

miast i czternaście gmin wiejskich. Z miast część przemianowano w 1870 roku na osady. Były to m.in. 

Babiak, Brdów, Grzegorzew, Izbica, Kłodawa, Sompolno. Koło i Dąbie zachowały prawa miejskie. W 

skład gmin wiejskich wchodziły: Brudzew, Budzisław, Chełmno, Czołowo, Drzewce, Karszew, Kłodawa, 

Koźmin, Kościelec, Krzykosy, Lubotyń, Piotrkowice i Sompolno. Taki stan utrzymał się z niewielkimi 

zmianami do roku 1938, kiedy z powiatu kolskiego wyłączono na korzyść powiatu tureckiego gminę 

Brudzew. W okresie II Rzeczypospolitej powiat kolski należał do województwa łódzkiego, a od 1 

kwietnia 1938 roku do województwa poznańskiego. Siedzibą władz powiatowych zawsze było miasto 

Koło, które wcześniej pełniło funkcję ośrodka starostwa niegrodowego. Pozostał powiatem także po 

II wojnie światowej, aż do 1975 roku. Później został włączony w skład województwa konińskiego, 

jedynie gminę Izbica Kujawska przyłączono do województwa włocławskiego. Powiat kolski ponownie 

utworzono 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. 

Obecnie w powiecie kolskim dobrze rozwinięte są rolnictwo i przemysł. Działa tu wiele 

prężnych zakładów przemysłowych, które przyczyniają się do wzrostu potencjału gospodarczego. Do 

największych należą: zakład wyrobów sanitarnych (GEBERIT Produkcja Sp. z o.o.), Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska w Kole, producent pasz dla drobiu, trzody i bydła (WIPASZ S.A.), Kopalnia Soli 

"Kłodawa", firmy specjalizujące się w produkcji szkła hartowanego (GLASPO Sp. z o.o., 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SEGLA w Osieku Małym), zakłady zajmujące się produkcją nasienną 

roślin motylkowych, traw i zbóż (AGRONAS Sp. z o.o.) oraz odmian buraka cukrowego o najwyższych 

parametrach jakościowych (Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego w Straszkowie), zakłady 

produkujące tarcze ścierne (Andre Abrasives Articles, Saint-Gobain HPM Polska Sp. z o.o.), przewoźne 

i stacjonarne traki taśmowe i brzeszczoty (Wood-Mizer Industries Sp. z o.o.), fabryka materacy (M&K 
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Foam Sp. z o.o.) oraz zakłady mięsne (Sokołów S.A. Oddział w Kole, Zakłady Mięsne w Grzegorzewie). 

W rejonie Kłodawy występują duże pokłady soli kamiennej, w gminie Osiek Mały znajdują się złoża 

węgla brunatnego, a na terenie miasta Koła oraz gminy Dąbie pokłady wód geotermalnych, a także 

złoża kopalin pospolitych (piaski, żwiry). Przez powiat przebiega odcinek autostrady A2, na którym 

znajdują się dwa zjazdy: węzeł Koło i węzeł Dąbie oraz droga krajowa 92 Poznań – Warszawa. Ważną 

rolę odgrywa magistrala kolejowa wschód-zachód Berlin-Poznań-Warszawa-Moskwa oraz linia 

kolejowa północ-południe, łącząca Śląsk z Pomorzem. 

Miłośników przyrody do powiatu kolskiego przyciąga malowniczy krajobraz dolin ciągnących 

się wzdłuż rzeki Warty i Neru. Różnorodnie usytuowane jeziora, lasy, czyste powietrze oraz 

gościnność mieszkańców sprzyjają rozwijającej się branży agroturystycznej oraz różnorodnych form 

rekreacji i czynnego wypoczynku. Wśród najbardziej znanych miejsc należy wymienić rezerwaty 

przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary natura 2000 oraz liczne pomniki przyrody. 

Wśród ciekawych miejsc warto zobaczyć odnowiony Pałac hrabiego Kreutza w Kościelcu, 

ruiny zamku: w Kole i Borysławicach, zamek w Przedczu oraz wiele odrestaurowanych dworków i 

budowli sakralnych reprezentujących różne style architektoniczne. Ciekawe są także historyczne 

pamiątki, na przykład w Klasztorze OO. Paulinów w Brdowie znajduje się obraz Matki Boskiej 

Zwycięskiej namalowany na życzenie Władysława Jagiełły, przed bitwą pod Grunwaldem. Z tej 

pięknej miejscowości pochodzi matka legendy kina niemego Pola Negri. Na brdowskim cmentarzu 

znajduje się grobowiec Jakuba Krzyżanowskiego – dziadka Fryderyka Chopina ze strony matki. W 

gminie Dąbie funkcjonuje Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad 

Nerem. Z kolei kopalnia Soli "Kłodawa" jest jedyną czynną kopalnią soli na świecie, która posiada 

podziemną trasę turystyczną na poziomie 600 m pod powierzchnią ziemi. W gminie Kłodawa na 

terenie wsi Leszcze znajduje się archiwum rdzeni i próbek geologicznych, będące jedynym takim 

obiektem o charakterze zabytkowym, wykorzystywanym przez Narodowe Archiwum Geologiczne 

Państwowego Instytutu Geologicznego. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole znajduje 

się pomnik symbolizujący "K-Dron" – jedenastościenną bryłę geometryczną odkrytą przez Janusza 

Kapustę, artystę o zainteresowaniach matematycznych i filozoficznych, urodzonego w Zalesiu gm. 

Dąbie. 

Tradycje kulturowe i samorządowe rozwijane są przez instytucje, stowarzyszenia, organizacje 

i zespoły, biorące udział w licznych wydarzeniach o charakterze lokalnym, ogólnopolskim, a nawet 

międzynarodowym, w cyklicznie odbywających się przeglądach, festiwalach, konkursach i innych 

formach kulturalno-rekreacyjnych oraz zmaganiach sportowych. 

 
 

2. Zadania powiatu  
 

 

Samorząd powiatowy odpowiada za sprawy dotyczące życia mieszkańców na obszarze 

powiatu, a więc przekraczające zasięg pojedynczej gminy. Wybrana w powszechnych wyborach rada 

powiatu wybiera zarząd i starostę, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań. Starosta odpowiada 

również przed Radą Powiatu za porządek publiczny i bezpieczeństwo. Powiat zgodnie z art. 4. 1. 

ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) wykonuje 

określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 

• edukacji publicznej, ochrony praw konsumenta; 

• promocji i ochrony zdrowia, wspierania osób niepełnosprawnych,  
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• polityki prorodzinnej, pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 

• transportu zbiorowego i dróg publicznych; 

• kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, kultury fizycznej i turystyki; 

• geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami; 

• administracji architektoniczno-budowlanej, działalności w zakresie telekomunikacji; 

• ochrony środowiska i przyrody, gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego; 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, obronności, ochrony 

przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu 

przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym 

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, utrzymania powiatowych obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych; 

• przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy; 

• promocji powiatu, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

 

Do zadań publicznych Powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych w 

ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży. Powiat wykonuje 

także inne zadania określone ustawami, w tym zadania z zakresu administracji rządowej oraz z 

zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. 

Ponadto powiat, na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy może przekazać jej zadania z 

zakresu swojej właściwości na warunkach określonych w porozumieniu. W celu wykonywania zadań 

powiat może także tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.  

 

3. Informacje finansowe     
 

I.3.1) Stan finansów powiatu  
 

 

Jednostki samorządu terytorialnego zarządzając środkami publicznymi powinny zapewnić 

utrzymanie bezpieczeństwa finansowego. Zarządzanie ich długiem obejmuje proces podejmowania 

decyzji odnośnie wyboru instrumentów dłużnych w gospodarce finansowej jednostki, pozyskiwania 

zewnętrznych źródeł finansowania zadań, spłaty już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia 

zobowiązań oraz obsługi zadłużenia. Działania te podejmowane są w celu realizacji nałożonych przez 

ustawodawcę zadań oraz dla zaspokojenia potrzeb jej mieszkańców. Decyzje te powinny być w pełni 

świadome i racjonalne, a ponadto uwzględniać konieczność minimalizowania kosztów związanych z 

wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, minimalizacji ryzyka finansowego i ewentualnej 

utraty płynności lub niewypłacalności jednostki. 

Na możliwość kształtowania bezpieczeństwa finansowego jednostki samorządu 

terytorialnego wpływa szereg uwarunkowań, to m.in. okoliczności, w jakich jednostki te podejmują 

się realizacji działań, mających na celu wykonanie ich zadań ustawowych. Uwarunkowania są z nimi 

związane w sposób trwały. Klasycznie można je podzielić na takie, które w pewnym stopniu mogą być 

kształtowane przez obszar, na którym występują oraz niezależnie od tego obszaru, czyli na które nie 

można wpływać, gdyż pochodzą z zewnątrz i wiążą się z rozwojem całej gospodarki narodowej. 
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Podstawowym ograniczeniem jakie należy brać pod uwagę przy rozpatrywaniu możliwości 

finansowych jednostki samorządu terytorialnego są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych. W przypadku powiatu kolskiego na koniec 2018 roku z analizy w uchwalonej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej nie wykazane zostały zobowiązania podlegające doliczeniu do 

wskaźnika spłat zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z dokumentacją powiat w 

2010 roku udzielił Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu w 

kwocie 7 500 000 zł udzielonego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole. Poręczenie objęło kwotę 12 312 500 zł, tj. zobowiązania kredytobiorcy z tytułu kredytu, wraz z 

odsetkami, prowizją i jego kosztami. Zgodnie z zawartym aneksem nr 3 do umowy kredytu w roku 

2015 poręczenie to zostało określone do kwoty 7 428 616,00 zł, a na dzień 31.12.2018 r. wynosi 

4 875 093,60 zł. W wieloletniej prognozie finansowej wyodrębniono potencjalne kwoty wydatków z 

tytułu poręczeń, jakie jednostka zobowiązana będzie realizować w przypadku gdyby ZOZ nie 

wykonywał swoich zobowiązań wynikających z umowy kredytowej.  

Na podstawie analizy sytuacji finansowej powiatu, w tym również jej prognozy w latach 

kolejnych zgodnie z uchwaloną wieloletnią prognozą finansową można stwierdzić, że jest ona stabilna 

i pozwala na realizację zamierzonych celów zawartych w prognozie. Metodyka wyliczenia nadwyżki 

operacyjnej obrazuje sytuację finansową powiatu oraz pozwala na ocenę jego zdolności kredytowej i 

analizę możliwości inwestycyjnych. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych 

latach. Na poniższym wykresie zestawiono dla celów porównawczych dochody i wydatki budżetu 

powiatu kolskiego na przestrzeni ostatnich lat, na którym widać, że zarówno dochody jak i wydatki od 

kilku lat systematycznie ulegają wzrostowi.   

 
Dochody i wydatki budżetu powiatu kolskiego w latach 2015-2018  

Analiza realizacji budżetów z lat ubiegłych wskazuje, że corocznie powiat uzyskiwał dochody z 

tytułu sprzedaży majątku w latach 2013 - 2017 łącznie w kwocie 570 758,78 zł (średnio w wysokości 

114 151,76 zł rocznie). W latach 2013 - 2017 średnia wysokość zrealizowanych wydatków 

majątkowych wynosiła 11,5% wydatków ogółem (od 6,24% w roku 2015 do 18,88% w roku 2017), w 

roku 2018 wskaźnik ten wyniósł 22,02%, natomiast w roku 2019 wskaźnik ten ma wynosić 11,14%, by 
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w latach kolejnych oscylować w przedziale 7,51 – 8,54%. Jak widać planowane wydatki majątkowe w 

latach kolejnych są niższe niż zrealizowane w latach poprzednich. W 2018 roku wydatki majątkowe 

wyniosły 8 598 081,73 zł. W 2019 roku na ten cel powiat planuje przeznaczyć kwotę 9,3 mln zł, a w 

latach kolejnych prognozy wynoszą one od 6,1 mln zł w roku 2020 do 8,4 mln w roku 2026. Przy 

ustalaniu projektów budżetów na lata następne należało będzie wziąć pod uwagę, czy założone w 

prognozie środki na ten cel pozwolą na realizację zadań zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców 

powiatu. 

Analiza danych historycznych pozwala również stwierdzić, że powiat w latach ubiegłych 

rozwijał swoją bazę dochodową – dochody bieżące budżetu stanowiące podstawę gospodarki 

samorządu w ciągu 6 lat wzrosły o 12,46 % (70,5 mln zł w roku 2013 do 80,1 mln zł w roku 2018). 

Zdecydowanie korzystnym trendem jest również planowane budowanie nadwyżki operacyjnej w 

kolejnych latach. W wyniku realizacji budżetu powiatu kolskiego za 2018 rok powstały wolne środki z 

lat ubiegłych w wysokości 5 664 862,41 zł i nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych w wysokości 

1 131 530,94 zł.  

Powiat kolski posiada wystarczający poziom bezpieczeństwa finansowego i niewielkie zmiany 

w zakresie podstawowych wartości wpływających na poziom wskaźnika spłat oraz wskaźnika 

maksymalnego w tym zakresie nie będą zagrażać możliwościom realizacji zakładanych wielkości 

budżetu w kolejnych latach. Największe znaczenie w zakresie bezpieczeństwa finansowego będą 

miały zrealizowane w kolejnych latach dochody ogółem, w tym w szczególności dochody bieżące, jak i 

wydatki bieżące w tych latach, które to wielkości mają bezpośredni wpływ na kształtowanie się 

zarówno wskaźników dopuszczalnych jak i faktycznie realizowanego wskaźnika spłat zobowiązań. 

 

I.3.2) Wykonanie budżetu powiatu  
 

 

Pełne sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 rok znajduje się w 

uchwale Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.21.23.2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2018 rok. Opracowanie to stanowi 

wypełnienie postanowienia art. 267 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (j.t. Dz. U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), zgodnie z którym w terminie do dnia 31 marca roku 

następującego po roku budżetowym Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 

organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z 

wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z 

zamknięcia rachunków budżetu powiatu oraz informację o stanie mienia powiatu. Ponadto Zarząd 

Powiatu przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne  z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.  

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z 

wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 r. zostało sporządzone w szczegółowości nie mniejszej 

niż w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie 

uchwalenia budżetu powiatu kolskiego na 2018 r. ze zm.).  

W 2018 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego realizowane były zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych 

porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
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zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych. 

W budżecie powiatu kolskiego w 2018 r. dokonano 16 zmian, w tym 13 na podstawie uchwał 

Rady Powiatu oraz 3 zmiany na podstawie uchwał Zarządu Powiatu w zakresach będących w 

kompetencjach tych organów. 

UCHWALONY PRZEZ RADĘ POWIATU KOLSKIEGO BUDŻET NA 2018 ROK PO UWZGLĘDNIENIU 

ZMIAN  WYNOSIŁ: 

DOCHODY:    

 plan                          87 955 017,51 zł  
 wykonanie              86 240 779,58 zł    co stanowi   98,05 % 
w tym:    

dochody bieżące                   plan                          79 249 061,30 zł  
 wykonanie              80 094 743,27 zł    tj. 101,07% 

dochody majątkowe              plan                          8 705 956,21 zł  
 wykonanie              6 146 036,31 zł    tj. 70,59% 

 

Dochody budżetu powiatu kolskiego według działów w 2018 roku 
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DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo  12 000,00 zł   

DZIAŁ 020 Leśnictwo  139 068,56 zł   

DZIAŁ 600 Transport  i  łączność  3 445 082,60 zł   

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa   885 699,65 zł   

DZIAŁ 710 Działalność usługowa  1 379 161,95 zł   

DZIAŁ 750 Administracja publiczna  385 135,39 zł   

DZIAŁ 751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa 51 179,85 zł   

DZIAŁ 752 Obrona narodowa   35 289,00 zł  

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  5 891 719,34 zł  

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości  250 415,52 zł   

DZIAŁ 756 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie   posiadających 
osobowości prawnej 

19 921 517,12 zł   

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia  42 191 688,18 zł   

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie  1 306 082,82 zł  

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia  1 077 650,07 zł   

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna  5 429 131,61 zł  

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  1 426 291,46 zł   

DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  861 769,33 zł    

DZIAŁ 855 Rodzina    1 076 339,05 zł  

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  466 876,88 zł  

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   6 000,00 zł  

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport  2 681,20 zł  

Razem 86 240 779,58 

 

O wykonaniu wyższych dochodów bieżących zadecydowały m.in.: 

 wyższe niż wstępnie planowano wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej, 

 wyższe wykonanie podatku PIT przekazywanego z budżetu państwa. 
 

Natomiast o wykonaniu niższych dochodów majątkowych zadecydowały m.in. nierozliczone 

przez Urząd Marszałkowski wnioski na refundację poniesionych wydatków na projekty 

dofinansowane z UE („Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju 

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” oraz „Cyfryzacja 

geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych”). 
 

WYDATKI:    

 plan                          97 279 156,78 zł  
 wykonanie              91 618 114,70 zł    co stanowi   94,18 % 
w tym:    

wydatki bieżące                   plan                          75 112 496,80 zł  
 wykonanie              71 445 767,82 zł    tj.  95,12% 

wydatki majątkowe              plan                          22 166 659,98 zł  
 wykonanie              20 172 346,88 zł    tj.  91,00 % 

 
Niższe wykonanie planu wydatków bieżących wynika m. in. z niewykorzystanych rezerw 

(ogólnej i celowej), poręczenia dla SP ZOZ oraz niewykonania planu wydatków w jednostkach 

powiatowych.  

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika m. in. z:   

 trwających prac proceduralnych niezbędnych do rozpoczęcia  planowanej inwestycji pn.:  
„Budowa drogi powiatowej nr  3206P Łuczywno – Drzewce”, 

 niewykorzystania dotacji przez  SPZOZ w Kole, 

 unieważnienia przetargu na budowę parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego. 
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Wydatki budżetu powiatu kolskiego według działów w 2018 roku 
 

 
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo  12 189,98 zł   

DZIAŁ 020 Leśnictwo  191 063,56 zł   

DZIAŁ 600 Transport  i łączność  13 167 982,77 zł  

DZIAŁ 700 Gospodarka  mieszkaniowa  144 669,83 zł  

DZIAŁ 710 Działalność usługowa  1 747 780,54 zł   

DZIAŁ 750 Administracja publiczna  9 769 049,77 zł   

DZIAŁ 751 Urzędy naczelnych  organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 51 179,85 zł   

DZIAŁ 752 Obrona narodowa  35 289,00 zł  

DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  6 038 442,34 zł  

DZIAŁ 755 Wymiar sprawiedliwości  250 415,52 zł 

DZIAŁ 757 Obsługa długu publicznego  127 356,87 zł  

DZIAŁ 758   Różne rozliczenia  333 907,75 zł                     

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie  32 744 063,48 zł  

DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia  8 227 032,06 zł  

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna  6 551 762,97 zł  

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  3 451 775,00 zł  

DZIAŁ 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza  6 162 310,28 zł 

DZIAŁ 855 Rodzina  2 330 101,62 zł 

DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  636 797,36 zł  

DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego  201 451,49 zł  

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport  95 799,09 zł  

Razem 91 618 114,70 
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W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu w wysokości  

5 377 335,12zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 zł. W budżecie 

zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych, nadwyżki z lat ubiegłych i rozchody 

z tytułu spłaty zaciągniętych  kredytów.        

  PLAN WYKONANIE 
PRZYCHODY                                     w  wysokości 10 740 203,19 zł      13 589 792,39 zł 
nadwyżka z lat ubiegłych            w  wysokości 6 508 866,06 zł        6 508 866,06 zł 

wolne środki                                w  wysokości 4 231 337,13 zł        7 080 926,33 zł 
    

ROZCHODY                                      w  wysokości 1 416 063,92 zł        1 416 063,92 zł 
spłaty kredytów                           w  wysokości 1 416 063,92 zł         1 416 063,92 zł 

 

 

I.3.3) Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych  
 

 

Wydatki majątkowe budżetu obejmują wydatki inwestycyjne (w tym zakupy inwestycyjne) 

jednostek powiatu oraz dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 

realizacji konkretnych inwestycji. Na poniższym wykresie można zaobserwować wzrost wydatków 

inwestycyjnych na przestrzeni ostatnich lat, na który wpływ miała blisko 7 mln dotacja na rzecz 

rozbudowy SP ZOZ w Kole.  
 

 
Wydatki inwestycyjne powiatu kolskiego 

W 2018 roku wydatki majątkowe zamknęły się w kwocie ponad 20 mln zł. Do najważniejszych 

wydatków składających się na powyższą kwotę możemy zaliczyć niżej wymienione zadania:  

 „Rozbudowa,   przebudowa   i    modernizacja    oraz    wyposażenie   SPZOZ  w  Kole 
wraz z  rozwojem  usług  medycznych  świadczonych  na  rzecz mieszkańców 
powiatu” 

6 928 644,03 zł  

 „Nowoczesne technologie w  kształceniu  zawodowym elementem rozwoju  
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – zakup 
wyposażenia i roboty budowlane  

2 004 556,45 zł  

 Zakup  ciężkiego  samochodu  ratowniczo- gaśniczego dla Komendy Powiatowej  
Państwowej Straży Pożarnej w Kole 

1 097 000,00 zł 

 „Cyfryzacja  geodezyjnych  rejestrów   publicznych oraz uruchomienie 548 801,40 zł  



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 
 

13 | S t r o n a  

 

elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”- zakup oprogramowania i 
sprzętu komputerowego  

 Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr  Orionistek  
w Kole przy ul. Blizna 55 

223 236,00 zł  

 Przebudowa drogi wewnętrznej w ZST w Kole 136 365,61 zł  

 Elektroniczny system głosowania wraz  z  systemem cyfrowej transmisji obrad 23 267,54 zł  

 Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Bolesława Prusa w Kole 16 100,00 zł  
 

Natomiast plan wydatków majątkowych w Dziale 600 Rozdział 60014 § 6050 dotyczący m.in. 

zadań drogowych ustalony w wysokości 8 864 296,00 zł wykonano w wysokości 8 598 081,73 zł tj. 

97,00%. Wydatki poniesiono na następujące zadania: 

 

1) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Babiak  –   596 682,42 zł  

 w tym:  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn- Przybyłów” –  198 239,50 zł 

 „Przebudowa   drogi   powiatowej  nr  3426P Hilarewo – Olszak” – 214 285,82 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów” – 44 235,72 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze” –  139 921,38 zł  
               udział gminy Babiak    – 238 672,97 zł tj. 40% 
               udział powiatu kolskiego    –  358 009,45 zł tj. 60% 

 

2) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Chodów –   598 253,45 zł 

w tym: 

 „Budowa chodnika  przy  drodze  powiatowej  nr 3412P w Turzynowie” 49 965,74 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników– Kotków  –  299 995,15 zł 

 „Przebudowa drogi  powiatowej nr  3410 Rdutów – Rycerzew 3411” –  149 907,24 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie” –    98 385,32 zł 
               udział gminy Chodów    – 244 297,96 zł tj. 40,84% 
               udział powiatu kolskiego   –353 955,49 zł tj. 59,16% 

  

3) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Dąbie –   499 010,00 zł 

w tym: 

 „Przebudowa drogi powiatowej  nr 3416P  Grabina  Wielka-Lisice  na  odcinku drogi w 
miejscowości Chełmno Parcele” –   49 997,90 zł 

 „Przebudowa  drogi   powiatowej  nr  3408P  Głogowa – Chełmno  na  odcinku  drogi w  
miejscowości Ladorudz”  –   74 096,18 zł 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów  na  odcinku  drogi Chruścin – 
Augustynów” – 174 922,25 zł 

 „Przebudowa    drogi   powiatowej   nr 3417P  Kupinin – Krzewo  na   odcinku  drogi Kupinin – 
Karszew – Krzewo”   – 199 993,67 zł 

                udział gminy Dąbie   – 199 604,00 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego    – 299 406,00 zł tj. 60,00% 

 

4) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Grzegorzew   –   574 034,83 zł 

w tym: 

 „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr 3429P  w  miejscowości Bylice” –   244 722,92 zł 
udział gminy Grzegorzew    – 97 889,17 zł tj. 40,00% 
udział powiatu kolskiego    – 146 833,75 zł tj. 60,00% 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości  Ponętów Dolny”–  249 346,91 zł 
udział gminy Grzegorzew   –  101 588,36 zł tj. 40,00% 
udział powiatu kolskiego    – 147 758,55 zł tj. 60,00% 
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 „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości  Barłogi  ” –  79 965,00 zł 
(opracowanie dokumentacji technicznej ze środków własnych powiatu) 

 

5) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kłodawa  –  1 937 477,05 zł 

w tym: 

 „Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie” –   611 614,12 zł 
                udział gminy Kłodawa            –   244 645,65 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego        –   366 968,47 zł tj. 60,00% 

 „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 
3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” – 1 325 862,93 zł 

                środki z budżetu państwa    –    698 900,00 zł tj. 52,71% 
                udział gminy Kłodawa           –    240 000,00 zł tj. 18,10% 
                udział powiatu kolskiego      –    386 962,93 zł tj. 29,19% 

   

6) Przebudowa dróg powiatowych w gminie miejskiej Koło  –  1 396 392,38 zł 

w tym: 

 „Przebudowa    skrzyżowania ulic Toruńskiej – Towarowej – Piaski w Kole”–  5 051,50 zł 

Wydatki dotyczyły  zakupu  map z  powiatowego zasobu geodezyjnego oraz zlecono  geodecie  

wykonanie  podziału  3 działek  pod  przyszłą  przebudowę  skrzyżowania. Podział  został  wykonany i 

przesłany w celu zatwierdzenia podziału do Urzędu Miejskiego w Kole. W stosunku do dwóch  

nieruchomości podział został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Koła. Brak natomiast zakończenia  

postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału jednej działki w związku z  toczącym  się 

postępowaniem spadkowym, które uniemożliwia zatwierdzenie podziału działki. Brak 

zatwierdzonego podziału wszystkich działek uniemożliwia zlecenie opracowania dokumentacji 

technicznej na przebudowę skrzyżowania na skrzyżowanie typu rondo.   

 „Przebudowa  ul.  Przemysłowej w Kole”   –   552 370,47 zł 
                udział gminy m. Koło   –    220 948,19 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego  –    331 422,28 zł tj. 60,00% 

 „Przebudowa  ul. Sienkiewicza w  Kole   na  odcinku  między  ul. Słowackiego  a ul. 3 Maja”–  
793 719,41 zł 

                udział gminy m. Koło  – 396 859,71 zł tj. 50,00% 
                udział powiatu kolskiego    – 396 859,70 zł tj. 50,00% 

 „Przebudowa ul. PCK w Kole”   –   25 416,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej) 
                udział gminy m. Koło    –  12 708,00 zł tj. 50,00% 
                udział powiatu kolskiego    –  12 708,00 zł tj. 50,00% 

 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na  skrzyżowaniu  ulic Sienkiewicza – Toruńska –3go Maja w 
Kole” – 19 835,00 zł (opracowanie dokumentacji technicznej)        
                   

7) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Koło  –   544 126,90 zł 

w tym: 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki  –    62 998,02 zł 
udział gminy Koło    –  31 499,01 zł tj. 50,00% 
udział powiatu kolskiego   –  31 499,01 zł tj. 50,00% 

 „Przebudowa  drogi   powiatowej   nr  3419P  w   miejscowości  Sokołowo  i  Kiełczew Smużny 
Czwarty”   –  189 626,42 zł 
udział gminy Koło   –  75 850,57 zł tj. 40,00% 
udział powiatu kolskiego   –  113 775,85 zł tj. 60,00% 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w  miejscowości  Mikołajówek–     86 968,75 zł 
udział gminy Koło    –     34 787,50 zł tj. 40,00% 
udział powiatu kolskiego   –  52 181,25 zł tj. 60,00% 
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 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy” – 
204 533,71 zł 
udział gminy Koło    –   102 266,86 zł tj. 50,00% 
udział powiatu kolskiego   – 102 266,85 zł tj. 50,00% 

 

8) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Kościelec  –   599 937,35 zł 

w tym: 

 „Przebudowa chodnika w pasie drogi  powiatowej nr 3218P w Kościelcu” –   299 993,55 zł 
                udział gminy Kościelec    –  149 996,78 zł tj. 50,00% 
                udział powiatu kolskiego   – 149 996,77 zł tj. 50,00% 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P” –  299 943,80 zł 
                udział gminy Kościelec    –   149 791,90 zł tj. 49,94% 
                udział powiatu kolskiego    –   150 151,90 zł tj. 50,06% 

  
9) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Olszówka - 499 999,85 zł 

w tym: 

 „Przebudowa  drogi  powiatowej  nr  3408P  Umień – Ostrów”  –   499 999,85 zł 
                udział gminy Olszówka    –   199 999,94 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego   –   299 999,91 zł tj. 60,00% 

 

10) Przebudowa dróg powiatowych w gminie Osiek Mały  –   599 967,92 zł 

w tym: 

 „Przebudowa nawierzchni   odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo –Trzebuchów”   –   
349 988,69 zł 

                udział gminy Osiek Mały   –   139 995,48 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego   –   209 993,21 zł tj. 60,00% 

 „Przebudowa  nawierzchni   odcinka   drogi    powiatowej  nr  3423P  Osiek Wielki –Czołowo”                                                                                  
–    249 979,23 zł 

                udział gminy Osiek Mały    – 99 991,69 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego   –   149 987,54 zł tj. 60,00% 

 

11) „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu”  –  599 987,30 zł 

                udział gminy Przedecz    –  239 994,92 zł tj. 40,00% 
                udział powiatu kolskiego   – 359 992,38 zł tj. 60,00% 

 

12) „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno –Drzewce”  

W okresie sprawozdawczym nie  poniesiono wydatków  na  realizację tego  zadania. W dniu 

09.03.2017r. podpisano  aneks  do ugody  z KWB w Kleczewie  na  mocy którego  Kopalnia przekazała  

powiatowi  kolskiemu kwotę 6 000 000 zł na budowę w/w drogi. Uchwałą  nr LII/347/2018 Rady 

Powiatu  Kolskiego  z  dnia  27 września 2018 r. w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie  powiatu 

na 2018r. zmniejszono plan wydatków  o kwotę  5 908 984,00 zł, a Uchwałą  nr LII/348/2018 Rady  

Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej 

prognozie finansowej na lata 2018-2027 ujęto ww. zadanie na lata 2017-2020. W wyniku  

postepowania  przetargowego   wyłoniono  wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej.  

Ostateczny  termin  na wykonanie dokumentacji upływa z dniem 28.06.2019 r.  

 

13) Zakup sprzętu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: 

 „Zakup kosiarki bijakowej” - wydatki zrealizowano w wysokości 34 932,00 zł. W kwietniu 
zakupiono fabrycznie nową kosiarkę tylno-boczną FERRI ZLE1600 na potrzeby Powiatowego 
Zarządu Dróg. 
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 „Zakup samochodu dostawczego dla PZD w Kole” wydatki  zrealizowano  w wysokości 
117 280,28 zł. Zakupiono samochód marki Volkswagen Transporter z silnikiem diesla o 
pojemności 1968 cm3. 

 
 

I.3.4) Wieloletnia Prognoza Finansowa   
 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu na lata 2018 – 2027 została uchwalona na 

podstawie Uchwały Nr XLII/288/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027. W 2018 roku WPF na lata 

2018-2027 była zmieniana 10 razy. Na dzień 31 grudnia 2018 roku kwota zadłużenia wynikająca z 

zaciągniętych kredytów wynosiła 5 664 862,41zł, na spłatę rat kapitałowych kredytów bankowych w 

2019 roku przeznaczono kwotę 1 221 063,92 zł. 

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich zamieszczonych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2018-2017 w 2018 roku przedstawia się następująco: 

 

1) Projekt „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych 

usług publicznych powiatu kolskiego” na lata 2017-2019 – 1 566 294,50 zł 

Realizacja w 2018 r.        limit     -   1 074 364,01 zł         wykonanie    - 1 059 248,91 zł     

Z tytułu  niewykonania  limitu w 2017 r. zwiększono  limit  wydatków  na  2018 r. o kwotę 979 756,50 

zł.  Limit określony  na  rok 2018 został wykonany w kwocie 1 059 248,91 zł tj. 98,59 zł. Projekt został 

przedłużony do 30 czerwca 2019 r. 

 

2) Projekt „Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem rozwoju społeczno-gospodarczego      

powiatów tureckiego i kolskiego” na lata 2017-2019 –  494 940,00 zł. 

Realizacja w 2018 r.        limit    -      181 002,08 zł         wykonanie    -   103 446,40 zł      

Z  tytułu  niewykonania  limitu  w  2017 r. zwiększono  limit wydatków na 2018 r. o kwotę 19 772,08 

zł.  Limit   określony   na   rok 2018 został wykonany w kwocie 103 446,40 zł tj. 57,15 zł.  

 

3) Dofinansowanie do projektu  „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,   

powiatowych i  miejskich  podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne  umożliwiające 

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”   –   349 244,52 zł. 

Realizacja w 2018 r.        limit    -        31 241,65 zł         wykonanie    -    25 446,96 zł 

Z  tytułu  niewykonania  limitu  w  2017 r. zwiększono  limit wydatków  na 2018 r. o kwotę  6 950,16 

zł.  Limit  określony   na   rok 2018  został  wykonany  w kwocie 25 446,96 zł tj. 81,45%.  

 

4) Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju 

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego” – na lata 2016-

2019  - 3 263 049,79 zł. 

Realizacja w 2018 r.        limit    -  2 247 084,90 zł          wykonanie    - 2 004 556,45 zł      

Zmniejszenie limitu w roku 2017 wynika z niewykonania planu wydatków w 2017 r. o kwotę 

1 177 873,53 zł i  przeniesienia na lata  następne. Limit określony na  rok 2018 został wykonany w 

kwocie 2 004 556,45 zł tj. 89,20%.  

 

5) Projekt „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju 

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego  i kolskiego” – 1 396 869,59 zł. 
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Realizacja w 2018 r.        limit     -               0,00 zł         wykonanie    -                0,00 zł      

Powyższy   limit   i    wykonanie    w   latach 2016-2017 dotyczy  wykonania  prac budowlanych. 2018 

rok nie  obejmował  limitu  na ww. zadanie. 

 

6) Umowa na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021 na kwotę 376 399,40 zł 

Realizacja w 2018 r.        limit     -       87 569,80 zł        wykonanie   -    81 716,41zł 

W m-cu kwietniu 2018 r. zawarto umowę na dostawę tablic rejestracyjnych na lata 2018 – 2021.  

Wydatki  z  tego  tytułu  wyniosły  w  2018 r. 107 016,41 zł,  z  tego zakupiono tablice z  poprzedniej 

umowy  na kwotę 25 300,00 zł.  Limit  określony na rok 2018 został wykonany w kwocie 81 716,41 zł 

tj. 93,31%.  

 

7) Umowa z  dnia   03.01.2017 r. na  ochronę   osób   i    mienia   w   budynkach A i B Starostwa 

na okres od 01.01.2017r. do 31.12.2019 r. na kwotę 436 379,40 zł 

Realizacja w 2018 r.        limit     -    145 459,80 zł        wykonanie    -  145 459,80 zł 

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00% 

 

8) Umowa z dnia 31.07.2017 r. na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B 

Starostwa na okres od 01.09.2017r. do 31.01.2019 r. na kwotę 150 301,08 zł 

Realizacja w 2018 r.        limit     -     106 094,88 zł        wykonanie    - 106 094,88 zł 

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 100,00% 

   

9) Umowa z dnia 12.06.2017 r. na dostawę spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych   

w Starostwie Powiatowym na okres od  23.06.2017r. do 22.06.2020 r. na kwotę 4 000 000,00 

zł 

Realizacja w 2018 r.        limit       -    900 000,00 zł         wykonanie    -    819 772,47 zł 

Limit określony na rok 2018 został wykonany w 91,08%. Wykonanie  z tego tytułu uzależnione jest od 

ilości rejestrowanych pojazdów. 

 

10) Budowa drogi powiatowej nr 3206 Łuczywno-Drzewce  -   6 000 000,00 zł. 

Realizacja w 2018 r.        limit       -       86 016,00 zł         wykonanie    -               0,00 zł      

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany. W 2018 r. ogłoszono przetarg na wykonanie 

dokumentacji technicznej z terminem do dnia 28.06.2019 r. 

 

11) Staż zawodowy uczniów  ZS RCKU  Kościelec  drogą  do  zdobycia lepszej pracy-  492 067,42 zł 

Realizacja w 2018 r.        limit    -          5 600,00 zł         wykonanie    -               0,00 zł     Limit określony 

na  rok 2018 nie został wykonany. Realizacja zadania przewidziana jest w 2019 r. 

 

12) Świadczenie usług pocztowych na rzecz  Starostwa Powiatowego w Kole. Umowa na okres 

grudzień 2018 – listopad 2020 – 280 375,80zł.  

Realizacja w 2018 r.        limit       -       12 000,00 zł         wykonanie    -               0,00 zł      

Limit określony na rok 2018 nie został wykonany, z tego tytułu powstało zobowiązanie niewymagalne 

w wysokości 9 860,70 zł. 
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4. Władze powiatu     
 

 

Powiat Kolski podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego ma swoje organy. 

Organy te działają w imieniu powiatu. Część z nich wybieramy w drodze powszechnych wyborów 

inne zaś są efektem nominacji i wewnętrznych wyborów. Organami powiatu są rada powiatu, zarząd 

powiatu oraz starosta.  

W dniu 21 października 2018 roku w Polsce odbyły się wybory samorządowe, które 

spowodowały zmianę składu Rady Powiatu Kolskiego, Zarządu Powiatu Kolskiego oraz zmianę 

Starosty Kolskiego. Do dnia 20 listopada Starostą Kolskim był Pan Wieńczysław Oblizajek, natomiast 

od dnia 20 listopada 2018 r. w wyniku podjęcia uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr I/3/2018 Starostą 

Kolskim został Pan Robert Kropidłowski.  

 

Tabela nr 1. Skład Zarządu Powiatu Kolskiego w 2018 roku   
 

 

 

 

W dniu 20 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Kolskiego, na której 

Radni Powiatu Kolskiego, złożyli ślubowanie. Skład Rady Powiatu przełomu kadencji w 2018 roku 

przedstawiony został w poniższej tabeli.   
 

Tabela nr 2. Skład Rady Powiatu Kolskiego w 2018 roku   

 Skład Rady Powiatu Kolskiego  
w kadencji 2014-2018 

Skład Rady Powiatu Kolskiego  
w kadencji 2018-2023 

Tomicki Marek  Przewodniczący Rady  Świątek Marek Przewodniczący Rady 

Domański Zdzisław  Wiceprzewodniczący Rady  Kasiorek Ryszard  Wiceprzewodniczący Rady 

Kowalewski Marek  Wiceprzewodniczący Rady Kozajda Mariusz Wiceprzewodniczący Rady 

Banaszewski Marek   Banasiak Waldemar  

Bugała Grażyna   Banaszewski Marek  

Fiałkowski Grzegorz   Barański Tomasz  

Frątczak Paweł  Chęciński Sylwester   

Kasiorek Ryszard  Kropidłowski Robert   

Kikosicka Urszula   Królasik Łukasz  

Ławniczak Rafał    Ławniczak Rafał  

Marek Czesław   Marciniak Marek  

Oblizajek Wieńczysław  Marek Czesław  

Ochędalska Ewa  Oblizajek Wieńczysław  

Roszkiewicz Janina   Ochędalska Ewa  

Rudniak Albin   Piorun Radomir  

Rybicki Józef   Sobański Jarosław  

Stępiński Jan  Spliter Lech  

Szczesiak Sebastian   Szarecki Zbigniew  

Szurgot Genowefa   Tomczak Henryk  

Świątek Marek  Tomicki Marek  

Wieczorek Dorota  Wapińska Alicja  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Kolskiego  
do 20 listopada 2018 r. 

Zarząd Powiatu Kolskiego  
od 20 listopada 2018 r. 

Oblizajek Wieńczysław Starosta  Kropidłowski Robert Starosta  

Banaszewski Marek Wicestarosta  Chęciński Sylwester Wicestarosta  

Kikosicka Urszula Członek Zarządu  Banasiak Waldemar Członek Zarządu  

Marek Czesław Członek Zarządu  Szarecki Zbigniew Członek Zarządu  

Rybicki Józef Członek Zarządu  Tomczak Henryk Członek Zarządu  
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II. INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU KOLSKIEGO   
 

Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego sporządzana jest według stanu na dzień 31 

grudnia danego roku na podstawie informacji o przysługujących powiatowi prawach własności do 

nieruchomości, innych niż własność praw majątkowych, dane dotyczące posiadania oraz zdarzenia 

mające wpływ na stan mienia powiatu. Na dzień 31.12.2018 r. stan mienia komunalnego w powiecie 

kolskim wyniósł zgodnie z wartością księgową brutto 174 628 462,22 zł. W poniższym zestawieniu 

tabelarycznym przedstawiony został stan mienia z podziałem na grupy.  

Tabela nr 3. Stan mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 31.12.2018 r.  

Numer grupy Nazwa grupy Wartość 

Grupa 0 

Grunty o powierzchni 604,0064 ha 12 751 569,97 zł 

grunty rolne o pow.   12,5671 ha 105 646,10 zł 

grunty zabudowane o pow.   14,4393 ha 1 943 533,70 zł 

drogi wewnętrzne o pow.     0,1267 ha 1 622,45 zł 

drogi powiatowe o pow.  576,8733 ha 10 700 767,72 zł 

Grupa 1 
Budynki i lokale, oraz spółdzielcze prawo do lokalu 
niemieszkalnego 

45 118 695,13 zł 

Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej wodnej 107 819 873,14 zł 

Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne 612 612,62 zł 

Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 2 751 013,37 zł 

Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 775 786,21 zł 

Grupa 6 Urządzenia techniczne 1 613 717,85 zł 

Grupa 7 Środki transportu 1 770 516,08 zł 

Grupa 8 
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

1 414 677,85 zł 

Grupa 9 Inwentarz żywy 0,00 zł 
 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dokonywano zmian w stanie mienia 
powiatowego. W tym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zwiększyła się na 
skutek:  

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody trzy nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi 
powiatowe o łącznej pow. 0,0841 ha i wartości 1 261,50 zł. 

2. Powiat nabył  w  postępowaniu sądowym przez zasiedzenie cztery nieruchomości  w Kole przy 
ul. PCK zajęte pod drogi o łącznej pow. 0,0799 ha i wartości 1 198,50 zł. 

3. Powiat nabył od PKO BP oraz osób fizycznych prawo użytkowania wieczystego nieruchomości 
gruntowej zajętej pod drogę powiatową położoną w Kole, przy ul. Prusa o wartości 16 100,00 
zł. 

4. Powiat nabył w drodze darowizny nieruchomość gruntową sklasyfikowaną jako droga 
powiatowa  od Gminy Miejskiej Koło o pow. 0,0091 ha i wartości 6 900,00 zł. 

5. W następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło 0,1863 ha nieruchomości zajętych pod 
drogi powiatowe – oddane w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym ich wartość pozostała bez 
zmian. 

6. W związku za sprzedażą nieruchomości dokonano podziału działki 223/11 o pow. 0,1753 ha (na 
223/15 i 223/16) w wyniku czego powierzchnia ogólna zwiększyła się o  0 ,0284 ha. 

 

 W 2018 roku wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zmniejszyła się na skutek: 

1. Powiat sprzedał nieruchomość gruntową, (na rzecz osób fizycznych), będącą  drogą  
powiatową o pow. 0,0039 ha i wartości 7 872,00 zł (wg operatu szacunkowego oraz kosztów 
pośrednich). 
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2. Powiat przekazał w formie darowizny do Gminy Koło nieruchomość gruntową będącą drogą 
wewnętrzną o powierzchni o  pow. 0,4548 ha, położoną w  Powierciu o wartości 119 000,00 zł; 

3. Powiat przekazał w formie darowizny do Gminy Koło nieruchomość gruntową położoną w 
Powierciu o pow. 0,0770 ha, o wartości 32 600,00 zł na cele rozbudowy infrastruktury 
wodociągowej.  
 

Inne zmiany: 

1. Wygaszono trwały zarząd ZSE-A w Kole na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym w Kole, przy ul. Sienkiewicza 1. 

2. Powiat rozwiązał nieodpłatnie umowę użytkowania wieczystego zawartą z Gminną Spółdzielnią 

„Samopomoc Chłopska” w Babiaku o łącznej pow. 0,0072 ha, a następnie przekazał w trwałych 

zarząd PZD w Kole. 
 

Powiat Kolski z zakresu gospodarowania mieniem powiatu w roku 2018 uzyskał dochody w 

wysokości 454 837,60 zł z czego: 

 z tyt. użytkowania i służebności  - 37 953,01 zł, 

 z tyt. użytkowania wieczystego  - 1 018,19 zł 

 z tyt. sprzedaży  -   406 400,00 zł 

 z tyt. czynszów -  4 625,23 zł 

 z tyt. opłat różnych – 2 200,00 zł, 

 z tyt. odsetek  - 2 641,17 zł 

Na realizację zadań z  zakresu gospodarowania mieniem powiatu w roku 2018 wydano kwotę w 

łącznej wysokości  46 748,72 zł. 

Największym problemem w 2018 roku w zakresie mienia powiatu okazała się nieruchomość 

położona na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole przy ul. Sienkiewicza 1. W 

związku z faktem, że wygaszono trwały zarząd Zespołowi Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w 

Kole, na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Kole Powiat Kolski 

przejął obowiązki utrzymania i administrowania tego budynku. W budynku znajduje się 6 lokali 

mieszkalnych, z których 5 jest obecnie zamieszkałych przez 17 osób (zameldowanych). 

Budynek, co pokazują poniższe zdjęcia fotograficzne, jest w bardzo złym stanie technicznym co 

wykazała  ekspertyza techniczna wykonana we wrześniu 2018 r. przez rzeczoznawcę budowlanego 

mgr  inż. Mirosława Sztuba. Rzeczoznawca potwierdził fakt, iż wszystkie elementy budynku są mocno 

wyeksploatowane (zużycie na 80 %), nie rekomendował budynku do remontu, gdyż nakłady na 

remont i dostosowanie budynku do istniejących warunków technicznych i do przepisów 

przeciwpożarowych będą wyższe od budowy nowego budynku. Zalecił rozebranie budynku. W 

zaistniałej sytuacji Zarząd Powiatu Kolskiego stanął przed koniecznością przeprowadzenia lokatorów 

do lokali zamiennych, jednak w 2018 roku nie udało się tego zrealizować i problem związany z ww. 

nieruchomością oraz lokatorami musi być rozwiązany w 2019 roku. 
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Budynek przy ZSE-A w Kole (ul. Sienkiewicza 1, Koło) 

 

Szczegółowe przedstawienie stanu mienia komunalnego w powiecie kolskim na dzień 

31.12.2018 r. z podziałem na jednostki powiatu, czy też z wykazaniem dochodów z mienia 

przedstawia odrębne opracowanie o nazwie „Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 

31.12.2018 r.” przedłożone Radzie Powiatu Kolskiego na sesji w miesiącu czerwcu 2019 roku.  
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III. INFORMACJA O REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII     
 

1. Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025 
 

 

„Strategia Rozwoju Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025” została przyjęta przez Radę 

Powiatu Kolskiego w dniu 28 kwietnia 2016 roku  (Uchwała Nr XXI/132/2016 ).  To druga strategia 

rozwoju powiatu kolskiego od 1999 roku, tj. od czasu przywrócenia w Polsce samorządu 

powiatowego i powstania powiatu w obecnym kształcie. Uchwalenie Programu „Strategia Rozwoju 

Powiatu Kolskiego na lata 2015-2025” zostało poprzedzone wielomiesięczną pracą zespołu 

powołanego do opracowania dokumentu. Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju dla powiatu 

kolskiego, co trzy lata w okresie obowiązywania strategii, winno się opracować raport monitoringowy 

o stanie realizacji strategii.   

Obszary działania, cele strategiczne i kierunki działania zostały tak sformułowane, by 

odzwierciedlały faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu kolskiego. Strategia  to dokument, który 

określa wizję, misję, cele i kierunki rozwoju powiatu. Do realizacji tegoż dokumentu konieczna jest 

współpraca wielu podmiotów i instytucji – samorządu, organizacji pozarządowych i mieszkańców, a 

także systematyczny jej monitoring. 

Pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Kole znajduje się szereg jednostek, które każdego 

dnia wypełniają swoje zadania na rzecz mieszkańców. Należą do nich: Powiatowy Urząd Pracy, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która znajduje się w gmachu 

odnowionego dworca PKP. Natomiast infrastrukturą drogową zajmuje się Powiatowy Zarząd Dróg, 

wykonujący bieżące i planowane inwestycje. O bezpieczeństwo obywateli dbają funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Kole, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, 

inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 

Poniższą analizę realizacji strategii w 2018 roku dokonano w oparciu o poniższe obszary 

strategiczne: 

a) Obszar strategiczny nr 1 Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja; 

b) Obszar strategiczny nr 2 Transport i komunikacja; 

c) Obszar strategiczny nr 3 Zdrowie publiczne i włączenie społeczne; 

d) Obszar strategiczny nr 4 Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna; 

e) Obszar strategiczny nr 5 Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność; 

f) Obszar strategiczny nr 6 Zarządzanie w samorządzie; 

g) Obszar strategiczny nr 7 Estetyka i ład przestrzenny; 

h) Obszar strategiczny nr 8 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe. 

 

a) Obszar strategiczny nr 1 Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja 

Celem obszaru strategicznego nr 1 – Gospodarka lokalna, rynek pracy i edukacja jest wykorzystanie 

przewag lokalizacyjnych, wsparcie rolnictwa, przedsiębiorczości i zatrudnienia.  

Zadaniem samorządu powiatu kolskiego w 2018 roku było promowanie i zachęcanie do 

uczestnictwa podmiotów lokalnych w mechanizmach wymiany wiedzy i doświadczenia, m.in. poprzez 
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współpracę z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu oraz udostępnianie wiedzy na temat 

możliwości pozyskiwania dotacji zewnętrznych na ten cel. Zadania te w imieniu władz powiatu 

wykonywał m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Kole. Głównym zadaniem Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kole w tym zakresie było wspieranie procesu tworzenia nowych miejsc pracy poprzez refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz realizację subsydiowanego 

zatrudnienia. Ponadto wsparciem pracodawców przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole było 

dokształcanie ich oraz ich pracowników w celu dostosowania kompetencji do wymagań dynamicznie 

zmieniającej się gospodarki poprzez refundację kosztów szkoleń. 

Priorytetem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kole jest podejmowanie działań w zakresie 

pozyskiwania do współpracy nowych pracodawców, ponieważ najważniejszą rolą w obszarze rynku 

pracy, a zwłaszcza w odniesieniu do zwiększenia zatrudnienia, odgrywają właśnie oni. Pracodawcy są 

głównymi partnerami urzędu pracy w aktywizacji osób bezrobotnych poprzez organizację miejsc 

pracy zarówno niesubsydiowanej, jak i w ramach subsydiowanego zatrudnienia (np. prac 

interwencyjnych), a także  staży, czy też innych form wspierających powstawanie miejsc pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2018 roku realizował wiele projektów z myślą o 

bezrobotnych, na które pozyskał dodatkowe środki finansowe na aktywizacje osób bezrobotnych z 

Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach posiadanych środków PUP w Kole 

realizował: staże – nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy 

przez realizację zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą; bon stażowy – 

dla bezrobotnego do 30. roku życia, stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u 

pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy; szkolenia – w celu podniesienia 

kwalifikacji zawodowych i innych; bon szkoleniowy – instrument rynku pracy adresowany do osób do 

30. roku życia, stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie 

oraz opłacenie kosztów; kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców finansowane z 

Krajowego Funduszu Szkoleniowego; prace interwencyjne – forma wsparcia pracodawcy w związku z 

zatrudnieniem osoby bezrobotnej; roboty publiczne – zatrudnienie bezrobotnego przez organizatora 

do wykonywania prac; refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy; bon na 

zasiedlenie – dla bezrobotnego do 30. roku życia w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem 

dotychczasowego zamieszkania, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej; dotacje na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej; dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50. roku 

życia; wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Natomiast w ramach kierunku „Edukacja ponadgimnazjalna i kształcenie ustawiczne” obszaru 

strategicznego nr 1 – Powiat Kolski jako organ prowadzący dla sześciu placówek oświatowych, 

przeprowadził wiele inwestycji w oświacie, nie tylko na zadaniach budowlanych, ale także 

edukacyjnych. W roku 2018 Powiat Kolski zrealizował w ZST w Kole projekt pod nazwą „Nowoczesne 

technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego 

powiatów tureckiego i kolskiego” oraz projekt pod nazwą „Kształcenie zawodowe młodzieży 

priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego”. Celem projektów 

była i jest nadal z uwagi na to, że są one kontynuowane w roku 2019, inwestycja w kształcenie, 

szkolenie i szkolenie zawodowe poprzez poprawę infrastruktury edukacyjnej, polegającej na zakupie 

sprzętu i wyposażenia placówek oraz szkolenie młodzieży.  
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b) Obszar strategiczny nr 2 Transport i komunikacja 

Celem obszaru strategicznego nr 2 – Transport i komunikacja jest poprawa dostępności 

komunikacyjnej i wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

 Powiat Kolski posiada 462 km dróg, w tym w miastach 62 km, a poza miastami – 400 km. W 

2018 roku Powiatowy Zarząd Dróg, jako jednostka organizacyjna Powiatu Kolskiego wykonała szereg 

zadań remontowo – inwestycyjnych na drogach powiatowych, których wartość ogółem to  

ok. 9 mln  zł.  

c) Obszar strategiczny nr 3 Zdrowie publiczne i włączenie społeczne 

Celem obszaru strategicznego nr 3 – Zdrowie publiczne i włączenie społeczne jest wysoka jakość 

kapitału ludzkiego. 

W wyniku reformy administracyjnej kraju, przeprowadzonej w 1999 roku, powiaty stały się 

organem prowadzącym dla dotychczasowych szpitali rejonowych. Powiat Kolski przejął tym samym 

nadzór nad utworzonym wówczas Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kole. 

Kolski szpital posiada już ponad stuletnią historią, przechodząc rożne zmiany, rozbudowy i 

reorganizacje. Od roku 1999 do dziś SP ZOZ świadczy usługi lecznicze dla mieszkańców powiatu.  

Na mocy porozumienia z Powiatem Kolskim z 12 października 2016 r. SP ZOZ otrzymał w 2018 

roku kwotę w wysokości 6.928.644,03 zł na dofinansowanie zadania pod nazwą „Rozbudowa, 

przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych 

świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu”.  

Ponadto za kwotę 100.000,00 zł dokonano zakupu sprzętu medycznego – przenośnego 

zestawu: respiratora, defibrylatora, butli gazowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra 

rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej.  

d) Obszar strategiczny nr 4 Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna 

Celem obszaru strategicznego nr 4 – Usługi czasu wolnego i partycypacja społeczna jest wzrost 

poziomu integracji mieszkańców i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny. 

Cel ten w 2018 roku realizowany był poprzez organizację wydarzeń kulturalnych. Starostwo 

Kolskie oferuje mieszkańcom powiatu wiele różnorodnych form rozrywkowo-kulturalno-sportowych. 

Do najważniejszych wydarzeń, które na stałe zapisały się w kalendarzu imprez oraz były realizowane 

w 2018 roku to: Bieg Warciański, Wielkopolskie Święto Mleka i Powiatu Kolskiego, Powiatowe Święto 

Plonów, Dzień Ogórka w Karszewie, Powiatowe Zawody Strzeleckie i Wędkarskie, Powiatowe 

Spotkania z Folklorem oraz Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych. WODR w Poznaniu organizuje na 

terenie gminy Kościelec jedne z największych Tragów Rolniczych w Wielkopolsce. Co dwa lata 

Starostwo wspólnie z Komendą Powiatową PSP w Kole i Zarządem Oddziału Powiatowego ZOSP RP w 

Kole zaprasza drużyny ochotniczych straży pożarnych z każdej gminy do rywalizacji o miano najlepszej 

w powiecie kolskim w zawodach sportowo-pożarniczych, która następnie reprezentuje powiat na 

szczeblu wojewódzkim. Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu w Szkółce Zespolonej Kiejsze, to 

wydarzenie, które każdego roku przyciąga dzieci i młodzież wraz z nauczycielami z terenu całego 

powiatu. 
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Działania w zakresie parycypacji społecznej wykonuje m.in. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu powiatowego. Realizuje 

zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Obszar działania PCPR-u, to: dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki 

pomocnicze, lecznicze środki techniczne, sprzęt rehabilitacyjny, turnusy rehabilitacyjne, 

dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych, pomoc w komunikowaniu się, 

finansowanie szkoleń, staży, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego, dofinansowanie 

wyposażenia stanowisk pracy, działalności gospodarczej lub rolniczej oraz dofinansowanie kosztów 

działalności warsztatów terapii zajęciowej. 

e) Obszar strategiczny nr 5 Gospodarka niskoemisyjna i bioróżnorodność 

Celem obszaru strategicznego nr 5 – Gospodarka niskoemisyjna i dziedzictwo przyrody jest ochrona i 

przyjazne wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrody i zasobów naturalnych. 

Zadania wynikające z obowiązujących przepisów wykonuje Wydział Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Kole. W 2018 r. uczestniczył w szeregu szkoleniach i 

spotkaniach oraz podejmował działania zmierzające do poprawy stanu środowiska naturalnego i 

podnoszenia  świadomości społeczeństwa, do najważniejszych z nich należą: 

 Zorganizowanie 26 lutego 2018 r. w sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole  szkolenie 

dotyczące ochrony środowiska, którego celem było przedstawienie obowiązków i wymagań 

w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców w związku z 

prowadzoną działalnością.  

 W dniu 25  maja 2018 r. w Szkółce Zespolonej Kiejsze Nadleśnictwa Koło przeprowadzono 

Powiatowe Obchody Dnia Lasu 2018. W obchodach uczestniczyli głównie uczniowie szkół 

podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, licząca ponad 100 osób grupa 

harcerzy na czele z Komendantem Hufca ZHP Koło a także miejscowa społeczność – dzieci, 

młodzież, pasjonaci ekologii, przedstawiciele instytucji, urzędów, radni gminni i powiatowi. 

 Podczas Powiatowych Obchodów Lasu 2018 promowano zachowania związane z codziennym 

bytowaniem mieszkańców powiatu zgodne z zasadami ochrony krajobrazu i przyrody. W 

ramach tych uroczystości odbyło się wiele ciekawych  działań, m. in.: warsztaty o tematyce 

drzewa, jego przetwarzania i powtórnego wykorzystania, warsztaty fotograficzne dotyczące 

tematu „Las w obiektywie”, ekologiczny quiz z użyciem koła fortuny „wKOŁO ekologii”, poza 

tym bieg patrolowy, strażacki tor przeszkód, zawody strzeleckie i wiele innych. 

 Złożono wnioski do WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja 

Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w 

roku 2018”. W dniu 16.11.2018 r. zakończono projekt  pn: „Realizacja programu usuwania 

wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 2018”.  Zakres rzeczowy 

prac obejmował: demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Powiatu Kolskiego. Szerszą informację z realizacji tego programu 

przedstawiono w punkcie 3. niniejszego rozdziału.  

 Wydział nadal prowadził szeroko pojęte działania proekologiczne mające na celu poprawę 

świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i społeczeństwa powiatu kolskiego poprzez 

organizowanie wielu imprez o tematyce ekologicznej. 
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f) Obszar strategiczny nr 6 Zarządzanie w samorządzie 

Celem obszaru strategicznego nr 6 – Zarządzanie w samorządzie jest wzrost efektywności zarządzania 

w samorządzie lokalnym oraz rozwój współpracy z otoczeniem. 

 Realizacja tego obszaru w 2018 roku polegała m.in. na standaryzacji procesów oraz rozwój e-

usług w samorządzie w 2018 roku zrealizowanej poprzez: 

 „Rozbudowę Systemu PZGiK oraz uruchomienie  nowych e-usług, w tym integracji z ePUAP”, 

 „Przetworzenie arkuszy analogowej mapy zasadniczej Powiatu Kolskiego do postaci cyfrowej wraz z 

założeniem obiektów rastra w systemie PZGiK” 

 Aby realizować zadania w zakresie współpracy międzynarodowej, Powiat Kolski podjął 

stosowną uchwałę 30 marca 2004 roku w sprawie nawiązania współpracy w zakresie gospodarki, 

kultury, nauki, oświaty i turystyki z Kalinowską Rejonową Państwową Administracją Obwodu 

Winnickiego na Ukrainie. W 2018 roku władze powiatu kolskiego nie gościły jednak żadnych 

oficjalnych delegacji w zakresie współpracy międzynarodowej 

g) Obszar strategiczny nr 7 Estetyka i ład przestrzenny 

Celem obszaru strategicznego nr 7 – Estetyka i ład przestrzenny jest podniesienie estetyki przestrzeni 

publicznej i uporządkowanie ładu przestrzennego.  

W 2018 roku działania wykonywane na rzecz tego obszaru nie były podejmowane. 

h) Obszar strategiczny nr 8 Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe 

Celem obszaru strategicznego nr 8 – Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe jest 

podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego i mienia. 

Dla podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu, 25 

lipca 2011 roku powstało Stowarzyszenie „Bezpieczny powiat kolski”. Najważniejszymi 

przedsięwzięciami, które zrealizowało stowarzyszenie to: pomoc finansowa i rzeczowa w 

modernizacji jednostek policji na terenie powiatu, wspieranie logistyczne i finansowe szkoleń, 

warsztatów i ćwiczeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa organizowanych przez państwową straż 

pożarną i komendę powiatową policji. Ponadto na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

przekazywane są Miasteczka Umiejętności Drogowych, wykorzystywanych do edukacji najmłodszych, 

a także kamizelki odblaskowe, które sukcesywnie są wręczane niechronionym uczestnikom ruchu 

drogowego podczas najróżniejszych akcji. Również od 4 lat władze powiatu przeznaczały własne 

środki na zakup kamizelek odblaskowych, które przekazywane są dyrektorom wszystkich placówek 

oświatowych, a następnie rozdawane są uczniom. 

 

2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego  
na lata 2014-2020 

 

Zgodnie z art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 

poz. 1508 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja powiatowej 

strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów 
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pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i 

rodzin z grupy szczególnego ryzyka.  

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kolskiego na lata 2014-2020 

uchwalona została na podstawie Uchwały Nr XLIII/195/2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 

2014 r. Strategia stwarza podstawy merytoryczne, metodologiczne i organizacyjne służące 

rozwiązywaniu problemów społecznych mieszkańców powiatu, uwzględniając działania publiczne, 

społeczne i indywidualne podejmowane dla poprawy warunków życia oraz zaspokojenia potrzeb jego 

mieszkańców. 

Strategia jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej, ma 

stanowić podstawę realizacji względnie trwałych wzorców interwencji społecznych, podejmowanych 

w celu zmiany tych zjawisk występujących w obrębie danej społeczności, które oceniane są 

negatywnie. Dokument charakteryzuje w szczególności działania publicznych i prywatnych instytucji 

rozwiązujących kwestie społeczne, podejmowane dla zaspokojenia potrzeb wybranych kategorii osób 

i rodzin. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kolskiego jest wieloletnim 

dokumentem programowym, na podstawie którego jest budowana polityka społeczna powiatu. 

Opracowany dokument nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań realizowanych 

bezpośrednio przez instytucje samorządowe, proponuje też działania, które stanowią wyzwania dla 

społeczności lokalnej i organizacji działających w obszarze polityki społecznej w powiecie kolskim.  

Najistotniejszymi problemami społecznymi, z jakimi borykają się mieszkańcy powiatu są 

niepełnosprawność, uzależnienia (przede wszystkim od alkoholu), wielodzietność, przemoc w 

rodzinie, niedostateczna pomoc oferowana osobom ubogim, zanik więzi rodzinnych, niewydolność 

wychowawcza rodzin oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz wyuczona 

bezradność. 

W 2018 r. PCPR w Kole realizowało zgodnie ze strategią działania w następujących obszarach: 

 wsparcie rodziny oraz dążenie do rozwoju społeczności lokalnej poprzez aktywizację grup i 

rodzin szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją. Aktywizacja 

oparta była na współpracy jednostek organizacyjnych powiatu, samorządów gminnych i 

organizacji pozarządowych;  

 wzmacniano system sprzyjający rozwojowi dziecka w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych 

szczególnie poprzez podejmowanie kompleksowych działań edukacyjnych (dokształcanie 

kadr pomocy społecznej w powiecie); 

 włączano rodziców do współpracy w procesach edukacyjnych i wychowawczych poprzez 

zwiększenie dostępności i jakości poradnictwa rodzinnego i pedagogiczno- psychologicznego, 

 obejmowano opieką dzieci poza rodziną biologiczną poprzez umieszczenie w rodzinnych i 

instytucjonalnych formach pieczy zastępczej;  

 świadczono pomoc finansową dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków zgodnie z 

zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; 

 rozwijano rodzinne formy pieczy zastępczej -  pracownicy z działu pieczy zastępczej autorskim 

programem szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka pt. „W trosce o rodzinę” przeszkolili 12 osób, 

które po 3-miesiecznym cyklu szkoleniowym otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej niezawodowej; 
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 w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie PCPR w Kole współpracowało z zespołami 

interdyscyplinarnymi ds. przemocy w rodzinie funkcjonującymi w każdej z gmin powiatu 

kolskiego, udostępniano informacje o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach 

występowania przemocy; 

 promowanie właściwych postaw społecznych, ważnych dla przeciwdziałania zjawisku 

narkomanii, przestępczości i eliminowaniu skutków niedostosowania społecznego wśród 

dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w szkoleniach na temat profilaktyki i rozwiązywania 

problemów przestępczości i narkomanii; 

Zgodnie ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Kolskiego na lata 

2014-2020 PCPR w Kole w ramach swoich zadań udzielał w 2018 roku dofinansowań i indywidualnej 

pomocy osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu skutków niepełnosprawności, umożliwiając 

środowisku osób niepełnosprawnych powrót w maksymalnym dla siebie stopniu do wykorzystania 

potencjalnych zdolności i choć w pewnym stopniu osiągnięcia przez nich życiowej samodzielności i 

aktywności w sferze społecznej. W obszarze integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem 

likwidowano bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne, umożliwiano osobom 

niepełnosprawnym pełne uczestnictwo w życiu społecznym, zwiększano uczestnictwo osób 

niepełnosprawnych w działalności sportowej i kulturalnej,  rozwijano bazę wsparcia środowiskowego 

dla osób niepełnosprawnych. Ponadto w 2018 r. PCPR w Kole finansowało ze środków PFRON 

szkolenia dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole. 

W 2018 r. PCPR w Kole przystąpił do realizacji kolejnej edycji „Programu Wyrównywania 

Różnic Między Regionami” w obszarze D (likwidacja barier transportowych) i w obszarze B (likwidacja 

barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania). Natomiast w ramach 

rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacji oraz integracji 

społecznej i zawodowej PCPR przystąpiło do realizacji VII edycji pilotażowego programu „Aktywny 

samorząd” finansowanego ze środków PRFON. Ponadto wspierano pracodawców w tworzeniu i 

przystosowywaniu stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych stosownie do ich potrzeb i 

możliwości, a także wspierano działalność środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii 

zajęciowej oraz innych placówek działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 

W ramach pozyskanych środków z funduszu Unii Europejskiej PCPR w Kole w 2018 r. wraz z 

partnerami Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kole oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz 

osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole realizowało do dnia 30 września 2018 roku  

dwuletni projekt „Z Troską…”. 

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost osób objętych usługami 

społecznymi poprzez objęcie wsparciem 275 osób/rodzin z terenu powiatu kolskiego. Było to 

uzupełnienie oferty tutejszych placówek pomocowych o dodatkowe formy wsparcia przeznaczone 

dla ich podopiecznych, w tym także działania mające na celu doskonalenie współpracy z rodzinami 

zastępczymi i biologicznymi oraz budowanie dobrych relacji w trójkącie rodzina biologiczna – dziecko 

- rodzina zastępcza. Uczestnicy projektu korzystali ze specjalistycznych szkoleń, dzięki którym mogli 

rozwijać swe kompetencje rodzicielskie, a także wzmocniły umiejętności społeczne i rodzinne.  

Przede wszystkim jednak zyskali oni wiarę we własne siły, w czym pomógł im trening kształtowania 

aktywnych postaw wobec życia i radzenia sobie we współczesnej rzeczywistości. W siedzibie 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w ramach projektu został także uruchomiony „Punkt 

Wsparcia Rodziny”, który w okresie trwania projektu, świadczył bezpłatne usługi z zakresu 
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poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego. Jednocześnie dostępny dla uczestników 

projektu był koordynator pieczy zastępczej, pedagog, fizjoterapeuta / rehabilitant, psychiatra. Punkt 

ten w ogólnym zarysie miał na celu pomóc uczestnikom projektu w zrozumieniu własnych 

niepowodzeń i wypracowaniu ścieżki zmiany. 

 

3. Program ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020 
 

„Program ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017 – 2020” przyjęty został na 

podstawie Uchwały rady Powiatu Kolskiego nr XXVII/170/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku w 

sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020”. 

Program został opracowany w celu realizacji polityki ochrony środowiska, która odzwierciedla 

głównie cele europejskiej polityki proekologicznej. Program określa wymagania odnoszące się do 

polityki ekologicznej państwa i jest zgodny z dokumentami wojewódzkimi. Program ten pełni 

następujące zadania: 

 jest instrumentem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju, 

 jest podstawą strategicznego zarządzanie, 

 informuje o zasobach środowiska naturalnego, 

 jest analizą problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując jednocześnie sposoby ich 

rozwiązania. 

Na podstawie stanu środowiska oraz jego jakości przeprowadzono analizę SWOT. Biorąc pod 

uwagę wszystkie te dane sformułowano główne problemy i zagrożenia środowiska. Sformułowano 

cele konieczne do osiągnięcia poprawy stanu środowiska, określono powiązanie Programu z innymi 

dokumentami. Na podstawie danych z gmin położonych na terenie Powiatu zestawiono 

harmonogram rzeczowy działań własnych, monitorowanych oraz realizowanych przez samorządy i 

określono nakłady niezbędne do realizacji Programu. Wskazano również możliwe źródła ich 

finansowania. Z zapisanych w harmonogramie wielu zadań własnych i monitorowanych w 2018 roku 

udało się zrealizować wiele z nich. 

Zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza  

1) Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych. Realizacje z tego zadania przedstawiono w 

Rozdziale VII tj. Stan dróg powiatowych.  

2) Realizowano zadania naprawcze wynikające z Programu Ochrony Powietrza: 

 prowadzenie bazy pozwoleń zawierających informacje o wprowadzaniu gazów i pyłów do 

powietrza, 

 przeprowadzono kontrolę we wszystkich 16 stacjach diagnostycznych na terenie powiatu 

kolskiego pod kątem właściwego wyposażenia i sprawności urządzeń do kontroli pojazdów, 

kontrolę pozytywną uzyskało 39.562 pojazdy, 

 od wielu lat Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk 

wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kole prowadzi wykłady dotyczące 

ochrony środowiska. W 2018 przeprowadzono wykład pt. „Wpływ jakości powietrza na 

nasze zdrowie” zaprezentowanym uczniom klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej Nr 5 w 

Kole. 
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 w prowadzonych w 2018 roku zamówieniach publicznych uwzględnione były kwestie 

potrzeby ochrony powietrza głównie przy modernizacji dróg i realizacji programu usuwania 

azbestu z terenu powiatu kolskiego. 

Zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie gospodarki wodno – ściekowej 

W zakresie gospodarki wodno – ściekowej rok 2018 był rokiem szczególnym w związku z 

wejściem w życie w dn. 01.01.2018 nowego prawa wodnego. Z tym dniem powstało Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które przejęło większość zadań z gospodarki wodno – ściekowej 

i utrzymania wód od wielu organów administracji rządowej i samorządowej. Powiat przekazał zadania 

w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych (m. in. pobór wód , wprowadzanie ścieków do wód 

lub do ziemi, wykonywania urządzeń wodnych). W tym zakresie w 2018 roku zrealizowano 

następujące zadania: 

1) Wspomaganie działania spółek wodnych, poprzez udzielanie dotacji celowej na bieżące 

utrzymanie wód i urządzeń wodnych. 27 marca 2018 roku Rada Powiatu kolskiego podjęła 

uchwałę w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Powiatu 

Kolskiego, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Na 

podstawie tej uchwały w 2018 roku Zarząd Powiatu przyznał dotacje 5 spółkom wodnym, które 

spełniły kryteria uchwały: GSW w Grzegorzewie – 2.200,00 zł; GSW w Osieku Małym – 2.000,00 

zł; GSW w Kole – 2.600,00 zł; GSW w Olszówce – 2.600,00 zł; GSW w Kościelcu – 600,00 zł. 

2) W wielu działaniach edukacyjnych wielokrotnie poruszany jest problem niedoboru wody 

zdatnej do picia. Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu w organizowanych 

konkursach były działania promujące oszczędzanie wody. 

Zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom poważnych awarii  

1) Powiat dofinansował zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy 

Powiatowej PSP w Kole w kwocie 100.000,00 zł. 

2) Jako doposażenie magazynu przeciwpowodziowego powiat zakupił agregat prądotwórczy za 

kwotę 1.540,00 zł. 
 

Zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie edukacji ekologicznej  

1) Dnia 26 lutego 2018 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole odbyło się szkolenie 

dotyczące ochrony środowiska. Celem szkolenia było przedstawienie obowiązków i wymagań 

w zakresie ochrony środowiska, jakie muszą być spełnione przez przedsiębiorców i samorządy 

w związku z prowadzoną działalnością, w szczególności: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, 

poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 

 sprawozdawczość z zakresu gospodarowania odpadami oraz opłaty produktowej. Uczestnicy 

szkolenia otrzymali broszury informacyjne opracowane przez Departament Środowiska 

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu pn.: „Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze 

środowiska”. Organizatorem był Wydział i Departament Środowiska Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jak co roku szkolenie spotkało się z 

dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, ułatwiając im wykonywanie zadań z zakresu 

sprawozdawczości dotyczące ochrony środowiska. 
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2) W dniu 25 maja w Szkółce Zespolonej Kiejsze Nadleśnictwa Koło odbyły się Powiatowe 

Obchody Dnia Lasu 2018. W obchodach uczestniczyli głównie uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, licząca ponad 100 osób grupa harcerzy na czele z 

Komendantem Hufca ZHP Koło, a także miejscowa społeczność - dzieci, młodzież, pasjonaci 

ekologii, przedstawiciele instytucji, urzędów, radni gminni i powiatowi. Podczas Powiatowych 

Obchodów Lasu 2018 promowano zachowania związane z codziennym bytowaniem 

mieszkańców powiatu zgodnie z zasadami ochrony środowiska i przyrody. W ramach tych 

uroczystości odbyło się wiele ciekawych działań, które zrealizowane były w Izbie Przyrodniczo – 

Leśniczej Szkółki Kiejsze. Były to m.in.: warsztaty o tematyce drzewa, jego przetwarzania i 

powtórnego wykorzystania, warsztaty fotograficzne dotyczące tematu „Las w obiektywie”, 

ekologiczny quiz z użyciem koła fortuny „wKOŁO ekologii”, poza tym bieg patrolowy, strażacki 

tor przeszkód, zawody strzeleckie i wiele innych. Uczestnicy konkursów i biegu patrolowego 

zostali obdarowani cennymi nagrodami. Całkowity koszt realizacji Projektu Obchodów Lasu to 

ok. 26.000,00 zł. 

Zadania zrealizowane w 2018 roku w zakresie monitoringu środowiska  

Publikowane były bieżące informacje o stanie środowiska w powiecie z różnych źródeł. 

Głównymi źródłami informacji były raporty Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 

Poznaniu, Delegatura w Koninie, sprawozdania od przedsiębiorców oraz dane Państwowego 

Instytutu Geologicznego w Warszawie. Dane te były udostępniane każdemu wnioskodawcy. 

Z zadań monitorowanych w 2018 roku były realizowane zadania z gospodarowania wodami 

przez PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni Środkowej Warty w Kole: 

1) Wykonano nowy Jaz rzeki Rgilewki w km 11+371 w m. Grzegorzew, gm. Grzegorzew – koszt 

inwestycji 2.050.587,14 zł. 

2) Wykonano dokumentację projektową dla zadania Wał przeciwpowodziowy rzeki Warty Polder 

Gozdów, gm. Kościelec, pow. Koło, która obejmuje: 

 lewobrzeżny wał rzeki Warty na odcinku od km 0+000 do 6+970 na Polderze Gozdów, 

 przebudowa istniejącego Kanału Ulgi, 

 budowę zabezpieczenia wyrwy na brzegu lewym rzeki Warty na odcinku 440+760 – 441+000.  

Koszt dokumentacji 335.580,90zł. 

 

4. Powiatowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
dla Powiatu Kolskiego 

                                                                                                                   

„Powiatowy programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu 

Kolskiego” został przyjęty przez Radę Powiatu Kolskiego uchwałą nr XLV/208/2009 z dnia 29.11.2009 r. 

Założeniem Programu jest wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych i środowiskowych 

spowodowanych azbestem, poprzez m.in. sukcesywną eliminację wyrobów zawierających azbest z 

naszego otoczenia oraz ich bezpieczne i prawidłowe unieszkodliwienie na składowisku posiadającym 

odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych. 

W ramach realizacji programu usuwania azbestu Zarząd Powiatu Kolskiego podjął uchwałę nr 

0025.169.252.2018 z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu finansowania zadania pn. 

„Realizacja usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego w roku 

2018”. 
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Powiat Kolski w 2018 roku udzielił pomocy właścicielom/zarządcom obiektu budowlanego 

pokrytego płytami azbestowo - cementowymi lub właścicielom/zarządcom nieruchomości, na której 

są składowane odpady azbestowe. 

Na ten cel w 2018 roku powiat pozyskał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, który udzielił pomoc finansowej w wysokości 

153 400,00 zł  w formie dotacji, którą wykorzystano w całości. Powiat we własnym budżecie 

zabezpieczył na ten cel środki w wysokości 32 000,00 zł. Kolejnymi źródła finansowania były dotacje z 

gmin, które przystąpiły do realizacji programu. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wykazano realizacje programu usuwania azbestu z 

terenu powiatu kolskiego z podziałem na gminy oraz ich udział finansowy.  

Tabela nr 4. Ilość usuniętego azbestu na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku. 

 
Lp. Nazwa Gminy 

Ilość 
odebranego 

azbestu [Mg] 

Ilość 
zdemontowaneg
o azbestu [Mg] 

Ilość usuniętego 
azbestu łącznie 

[Mg] 

Udział finansowy 
gmin [zł] 

1. Babiak 137,218 13,637 150,855 23 717,77 

2. Chodów 23,113 4,434 27,547 4 439,30 

3. Dąbie 25,561 11,745 37,306 6 954,30 

4. Grzegorzew 87,461 7,672 95,133 14 040,58 

5. Kłodawa 44,602 6,926 51,528 8 079,34 

6. Gmina Koło 128,698 13,206 141,904 20 948,12 

7. Miasto Koło 15,883 1,589 17,472 3 000,00 

8. Kościelec 189,751 14,021 203,772 30 000,00 

9. Olszówka 102,656 0 102,656 13 830,85 

10. Osiek Mały 87,408 9,230 96,638 14 535,23 

RAZEM 842,351 82,46 924,811 139 545,49 

 

Przetarg na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

powiatu kolskiego w roku 2018 wygrała firma ŁGW Rembud Agnieszka Golisz ul. Mieszkalna 41/24, 

93-378 Łódź. Usunięty w ramach ww. zadania azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na 

składowisku odpadów: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. ul. Sulańska 11, 62-510 Konin. 

Łączna ilość odpadów przekazanych na składowisko wyniosła 924,811 Mg (w tym demontaż i 

odbiór). Łączny koszt zadania wyniósł 300.191,08 zł. 

 

5. Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi na 
2018 rok 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nakłada się obowiązek 

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3, tejże ustawy. Zgodnie z w/w ustawą Rada Powiatu Kolskiego podjęła Uchwałę 

Nr XXXIX/267/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia 

„Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na rok 2018”. 
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Celem głównym współpracy Powiatu z organizacjami jest budowanie kapitału społecznego 

oraz partnerskich relacji między samorządem a zorganizowanymi grupami mieszkańców, które 

pozwolą na zaspokajanie ich potrzeb oraz przyczynią się do  skutecznego i efektywnego  

rozwiązywania problemów lokalnych poprzez aktywność obywatelską. Celami szczegółowymi 

współpracy są m.in. podnoszenie standardów współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, 

stworzenie warunków do zwiększenia aktywności mieszkańców, czy też prowadzenie nowatorskich i 

bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców. 

Zgodnie z programem współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie na rok 2018 Powiat Kolski zrealizował i osiągnął następujące zadania opisane poniżej.  

Tabela nr 5. Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, w tym ilość organizacji 

Rodzaje zadań publicznych Liczba ofert (liczba organizacji) 

Zwiększenie aktywności kulturalnej  10 ofert (9 organizacji) 

Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu  37 ofert (31 organizacji) 

Turystyka i krajoznawstwa  7 ofert (7 organizacji) 

 

Zarząd Powiatu Kolskiego w dniu 17 stycznia 2018 r. uchwałą nr 0025.154.232.2018 ogłosił 

konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i inne 

podmioty w formie wsparcia z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji 

oraz zwiększenie aktywności kulturalnej.  

Konkurs został ogłoszony w biuletynie informacji publicznej, na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Kole i na stronie internetowej powiatu. Organizacje pozarządowe i inne podmioty 

wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składały oferty 

na realizację zadań publicznych do dnia 12.02.2018 r. powołana stosownym zarządzeniem komisja 

konkursowa przedłożyła Zarządowi Powiatu Kolskiego rekomendację co do wyboru ofert i tak 

Uchwałą Nr 0025.160.240.2018 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 marca 2018r. dokonano 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 

2018. 

W 2018 roku udzielono dotacji dla organizacji pozarządowych w obszarze wspierania rozwoju 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w łącznej kwocie 23.000 zł. Listę 

stowarzyszeń, które wystartowały w konkursie przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 6. Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie zwiększenia aktywności kulturalnej  

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota 

1. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 
„WARTAKI’ 

Jubileuszowy Rok Kulturalny      8.000 zł 

2. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Dobrowie 

udział w przeglądzie Zespołów  Folklorystycznych 
w Piasecznie gm. Gniew woj. pomorskie                              

2.000 zł 

3. 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Ziemi Chodowskiej 

Wielkopolskie Spotkanie „Chodak 2018” 1.000 zł 

4. Stowarzyszenie „Kolanie” 
Starożytny Rzym jako podwalina cywilizacji krajów 
Europy i Polski 

1.000 zł 

5. Stowarzyszenie „Kolanie” Chwalebne Misterium Męki Pańskiej 1.000 zł 

6. 
Stowarzyszenie „DOM: Dobrowska 
Organizacja Międzypokoleniowa” 

Rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 
tradycji 

1.000 zł 

7. 
Stowarzyszenie Klub Seniora „Trzecia 
Zmiana” 

II Kolski Dzień Seniora        2.500 zł 
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8. Stowarzyszenie Malinowa Mamba 
Widowisko muzyczno – taneczne z okazji 
Światowego Dnia Zespołu Downa 

2.000 zł 

9. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych „Przyjaciele 
Świętego Mikołaja” 

Muzyczno – plastyczne warsztaty integracyjne 1.000 zł 

 

W obszarze wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w2018 roku udzielono dotacji w 

łącznej kwocie 63.000 zł (dwie z organizacji nie zrealizowały zadań). Listę stowarzyszeń, które 

wystartowały w konkursie przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 7. Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu   

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota 

1. UKS „ Victoria” Koło 
Rozwój i popularyzacja piłki siatkowej wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych z Powiatu Kolskiego 3.000 zł 

2. UKS „Kiełbaska” Kościelec 
Rozwój szachów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
na terenie Powiatu Kolskiego 

3.000 zł 

3. Klub Sportowy „Orzeł Grzegorzew” 
Wspieranie rozwoju sportu, kultury fizycznej, 
rekreacji i turystyki 

2.000 zł 

4. LZS Karszew Organizowanie imprez sportowo - rekreacyjnych 
pod patronatem Starostwa Powiatowego 

2.000 zł 

5. 
Stowarzyszenie „Wyspa i 
Przyjaciele'' 

V Międzynarodowy Turniej Piłkarski „MINI EURO - 
Koło 2018” 

4.000 zł 

6. UKS Maraton Festyn rekreacyjno – sportowy 3.000 zł 

7. Miejski Klub Sportowy Dąbie 
Organizacja i udział Stowarzyszenia w zawodach 
sportowych i promocja Powiatu Kolskiego 1.000 zł 

8. 
Kolski Klub Kyokushin – Kan Karate 
– do w Kole 

Szkolenie oraz udział w zawodach karate, 
kickboxingu i judo 

1.000 zł 

9. 
Stowarzyszenie „Malinowa 
Mamba” w Kole 

Organizacja biegu o Puchar Malinowej Mamby 2.000 zł 

10. 
Stowarzyszenie „Malinowa 
Mamba” w Kole Turniej Piłki Halowej o Puchar Malinowej Mamby 1.000 zł 

11 
Stowarzyszenie Klub Seniora 
„Trzecia zmiana” w Kole 

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - Seniorzy na 
sportowo 

2.000 zł 

12. 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną Koło w Kole 

Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością 
Intelektualną i Ruchową 

1.000 zł 

13. Kolski Klub Sportów Walki 
Szkolenie w sportach walki - udział we 
współzawodnictwie sportowym 

2.000 zł 

14. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością „Przyjaciele 
Świętego Mikołaja przy SOSW w 
Kole” 

Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki 
i rekreacji 

1.000 zł 

15. 
Stowarzyszenie  Turystyki  i 
Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole EKO – Rajdy kajakowo – rowerowo - motorowodne 2.500 zł 

16. UKS „Speed” przy ZST w Kole 
Upowszechnianie i rozwijanie sportu kartingowego i 
motorowego wśród młodzieży miasta Koła i Powiatu 
Kolskiego 

2.000 zł 

17. Stowarzyszenie Kolanie 
Powiatowe Zawody Sportowe „Herosi street – 
workout’u 2018” 1.000 zł 

18. Stowarzyszenie Kolanie Zawody Powiatu Kolskiego „Mistrzowie Deskorolki” 1.000 zł 

19. UKS „Warta” Koło 
XI Regionalny Turniej Bowlingowy Olimpiad 
Specjalnych Wielkopolski – Konin 1.000 zł 

20. 
MLUKS „Warta – Eremita” w 
Dobrowie 

Czterodniowy Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i 
młodzieży 

3.500 zł 

21. GKS Osiek Wielki Pierwszy trening – 2018 500 zł 

22. Klub Sportowy „Górnik Kłodawa” 
Propagowanie piłki nożnej jako alternatywnej formy 
spędzania czasu wolnego wśród dzieci, młodzieży i 
dorosłych 

1.000 zł 

23. 
Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta 
Koła n. Wartą 

XIII Świętojańska Impreza Krajoznawczo – 
Turystyczna 

1.000 zł 

24. Kolskie Towarzystwo Cyklistów XI Kolarski Wyścig nad Wartą 2.000 zł 
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25. Kolskie Towarzystwo Cyklistów Postaw na rodzinę - Rodzinny rajd rowerowy 2.000 zł 

26. MKS „Olimpia” Koło Rozwój i popularyzacja piłki nożnej  

27. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło 
Szkolenie dzieci ze szkół podstawowych w piłce 
siatkowej 2.000 zł 

28. Klub Sportowy „Siatkarz” Koło 
Organizacja ogólnopolskiego turnieju mini siatkówki 
dziewcząt 

1.000 zł 

29. 
Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki 
Siatkowej 

Organizacja rozgrywek Amatorskiej Ligi Piłki 
Siatkowej” 

2.000 zł 

30. 
Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki 
Siatkowej 

Organizacja memoriałów Agaty Mróz-Olszewskiej i 
Henryka Szurgota 

2.000 zł 

31. 
Stowarzyszenie Koła Gospodyń 
Wiejskich w Dobrowie Jednodniowy Rajd Rowerowy zakończony piknikiem   500 zł 

32. 
Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży 
Wiejskiej KS „Straszkovia”   

Jednodniowy Turniej Piłkarski dla dzieci i młodzieży 
z Powiatu Kolskiego 

500 zł 

33. 
Stowarzyszenie Tradycja – Kultura – 
Region – Zatrzymać Czas w Witowie  

Warsztaty szachowe - poziom III 1.000 zł 

 

W roku 2018 udzielono także dotacji dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) na 

organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w łącznej wysokości  20.000,00 zł. Listę 

stowarzyszeń, które wystartowały w konkursie przedstawia poniższa tabela.  

Tabela nr 8. Lista stowarzyszeń i ich zadania w zakresie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania Przyznana kwota 

1. 
Manufaktura Piosenki Harcerskiej 
„Wartaki” 

Obóz rekreacyjno – artystyczny „Załęcze Wielkie 
2018” 

3.000 zł 

2. 
Stowarzyszenie „Wyspa i 
przyjaciele” 

Obóz sportowy dla uczniów oddziałów sportowych 2.000 zł 

3. Kolski Klub Sportów Walki w Kole Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży – Białka 2018 1.000 zł 

4. ZHP Chorągiew Wielkopolska Obóz harcerski ZHP Koło w Lubiatowie 6.000 zł 

5. UKS „Maraton” w Bogusławicach Obóz wypoczynkowy 7.000 zł 

6. 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z 
Niepełnosprawnością „Przyjaciele 
Świętego Mikołaja” 

Wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym 1.000 zł 

 

Jak widać z powyższych zestawień w 2018 roku na współpracę z organizacjami 

pozarządowymi w postaci wspierania zadań publicznych przeznaczono następujące kwoty z zakresu:  

 turystyka i rekreacja – 20.000,00 zł  

 zwiększenie aktywności kulturalnej – 23.000,00 zł  

 sportu i kultury fizycznej – 63.000,00 zł  

W 2018 roku Zarząd Powiatu Kolskiego nie zawarł umowy w trybie art. 19a ustawy tj. nie 

zlecił realizacji zadnia publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pomięciem otwartego 

konkursu ofert. Ponadto Zarząd nie podpisał umowy z trzema organizacjami, które złożyły oferty do 

konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. 

Uchwałą Nr 0025.145.215.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. 

ogłoszono konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku. To zagadnienie zostało przedstawione w rozdziale 

XVI niniejszego raportu.  
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6. Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019 

 

Zadania określone w „Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”, 

przyjętym Uchwałą Nr XL/275/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 r., w większości 

zostały zrealizowane w zakresie określonym w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej.  

Zgodnie z ustawą w przypadku gdy rolę organizatora pełni Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w jednostce tworzy się Zespół do spraw Pieczy Zastępczej. Pracą Zespołu koordynuje 

dyrektor PCPR. W 2018 r. w Zespole pracowało łącznie 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, 

pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny psycholog i pedagog.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2018 r. udzielało pomocy rodzinom 

zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo 

- wychowawcze. Prowadzono również pracę socjalną z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej.  

W 2018 roku każdemu dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej zapewniono pieczę 

zastępczą w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo–wychowawczych, zarówno na 

terenie powiatu kolskiego, jak i na terenie innych powiatów. Osobom sprawującym rodzinną pieczę 

zastępczą zapewniano pomoc i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz specjalisty w 

zakresie pracy socjalnej. Rodzinom zastępczym zapewniano, także szkolenia mające na celu 

podnoszenie ich kwalifikacji oraz kompetencji rodzicielskich.  

W roku ubiegłym prowadzono, również poradnictwo specjalistyczne (prawnik, psycholog) dla 

osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, prowadzono nabór kandydatów do pełnienia funkcji 

rodziny zastępczej poprzez rozpowszechnianie ulotek promujących ideę rodzicielstwa zastępczego 

oraz zapewniano rodzinom zastępczym oraz kandydatom na rodzinę zastępczą badania 

psychologiczne, których celem było uzyskanie opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej, a także organizowano szkolenia dla kandydatów do pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej.  

Rodzinom zastępczym udzielano także pomocy finansowej obligatoryjnej i fakultatywnej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zapewniano środki na pomoc pieniężną na 

kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych oraz 

zapewniano tym osobom wsparcie w formie poradnictwa. Ponadto dokonywano oceny rodzin 

zastępczych oraz oceny sytuacji dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych, a także 

współpracowano z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, szkołami, ośrodkiem adopcyjnym i innymi 

instytucjami pomocowymi w celu udzielania pomocy rodzinom zastępczym oraz umieszczonym w 

pieczy dzieciom.  

W 2018 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowały: 

 43 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 59 małoletnich, 

 20 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 29 małoletnich, 

 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których 

przebywało 8 małoletnich, 

 1 zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywało 9 małoletnich. 
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W roku 2018 łącznie funkcjonowało 66 rodzin, w których przebywało 105 dzieci. Wiek dzieci 

przebywających w rodzinach zastępczych oraz podział rodzin zastępczych według form rodzinnej 

pieczy zastępczej na dzień 31.12.2018 r. obrazują poniższe tabele.  

 

Tabela Nr 9. Podział rodzin zastępczych według form rodzinnej pieczy zastępczej na koniec 2018 r.  

Typ rodzin zastępczych Liczba rodzin Liczba dzieci 

Spokrewnione 34 50 

Niezawodowe 16 25 

Zawodowe 3 7 

 

Tabela Nr 10. Wiek dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na koniec  2018 r. 

Wyszczególnienie 
Liczba dzieci w rodzinach zastępczych 

spokrewnionych niezawodowych zawodowych 

Dzieci w pieczy 
zastępczej w wieku: 

50 25 7 

poniżej 1 roku 0 0 0 

od roku 1 do 3 lat 1 2 1 

4 - 6 lat 6 4 3 

7 - 13 lat 21 7 3 

14 - 17 lat 19 9 0 

18 - 24 lat 3 3 0 

 

Ponadto w 2018 roku Pracownicy Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz koordynatorzy rodzinnej 

pieczy zastępczej prowadzili pracę socjalną z rodzinami zastępczymi odbywając wizyty w środowisku 

zamieszkania w celu oceny sytuacji opiekuńczo – wychowawczej małoletnich umieszczonych w pieczy 

zastępczej. Sprawdzano również sytuację szkolną dzieci (osiągane wyniki w nauce, zachowanie w 

szkole, frekwencję, kontakty z rówieśnikami itp.). 

W 2018 roku sporządzano do Sądu Rejonowego w Kole stosowne opinie dotyczące sytuacji 

dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych z uwzględnieniem dalszej zasadności pobytu w 

pieczy zastępczej. Opinie te sporządzone były m.in. na podstawie przeprowadzanych comiesięcznie 

okresowych ocen dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Łącznie odbyło się 10 spotkań, 

podczas których dokonano 152 ocen.  

Pracownicy Zespołu ds. pieczy zastępczej regularnie wyjeżdżali w środowiska rodzin 

zastępczych, udzielili łącznie 188 specjalistycznych porad, uczestniczyli także w interwencyjnych 

umieszczeniach dzieci w pogotowiach rodzinnych. Na bieżąco prowadzono działania mające na celu 

znalezienie potencjalnych kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci z terenu naszego powiatu. 

Poszukiwano także rodzin zastępczych z całego kraju, które wyraziłyby gotowość objęcia opieką 

poszczególne dzieci, współpracowano z instytucjami pomocowymi, placówkami oświatowymi, 

organizacjami pozarządowymi, sądem, ośrodkiem adopcyjnym oraz innymi jednostkami w zakresie 

wsparcia rodziny i dziecka.  

Dokonywano analizy sytuacji materialno - bytowej i szkolnej pełnoletnich wychowanków 

rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych. Przyjmowano zaświadczenia 

potwierdzające kontynuację nauki przez pełnoletnich wychowanków, które stanowią podstawę do 

wypłaty pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki. W 2018 roku z pomocy pieniężnej na 

kontynuowanie nauki skorzystało 34 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych oraz 2 
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wychowanków z placówek. W 2018 roku 4 osoby skorzystały z pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie.  

W 2018 roku 12 osób opuściło rodziny zastępcze, w tym zgodnie z prawomocnym 

postanowieniem Sądu Rejonowego, 3 dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 1 dziecko opuściło 

placówkę i wróciło do rodziny biologicznej. Pełnoletność osiągnęło 11 osób i przystąpiło do procesu 

usamodzielnienia, 3 z nich pozostało w rodzinie.  

Do adopcji zostało zgłoszone 13 dzieci: 3 zostało przysposobionych, 10 dzieci i ich 

opiekunowie nie wyrazili zgody na adopcję. Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Kole 

powstała 1 spokrewniona rodzina zastępcza, w której umieszczonych zostało 2 małoletnich, 6 rodzin 

niezawodowych, w których umieszczonych zostało 13 dzieci, 1 rodzina przeprowadziła się do naszego 

powiatu. Zatem 16 dzieciom zapewniono opiekę zastępczą w 8 rodzinach.  

Ponadto, w roku 2018 pracownicy z działu pieczy zastępczej autorskim programem szkolenia 

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka pt. "W trosce o rodzinę” przeszkolili 12 osób. Osoby te po 3-miesięcznym cyklu 

szkoleniowym otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 
 

7. Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 

 

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2017-2021” został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/258/2017 Rady Powiatu Kolskiego z 

dnia 28 września 2017 r. Przedmiotowy program obejmuje w szczególności kierunki, metody i cele 

działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie dotyczy znacznej części populacji i występuje także na terenie powiatu kolskiego. 

W związku z tym należy poszukiwać odpowiednich sposobów skutecznej pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie i pracy ze sprawcą.  

Powyższy program w powiecie kolskim jest realizowany od 2011 r. roku. Z analizy danych za 

ubiegłe lata wynika zapotrzebowanie na działania profilaktyczne w tym zakresie oraz udzielenie 

wsparcia i pomocy. Celem głównym programu jest ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie w 

powiecie kolskim, zwiększenie skuteczności działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy oraz zwiększenie dostępności pomocy. Skala przemocy, jej zasięg oraz dolegliwości 

społeczne decydują o tym jaki powinien być system przeciwdziałania przemocy domowej. Na terenie 

naszego powiatu podejmowane są działania zapobiegające przemocy i wspierające ofiary przemocy.  

Zgodnie ze swymi kompetencjami na terenie powiatu kolskiego działania dotyczące przemocy 

w rodzinie podejmują Ośrodki Pomocy Społecznej, Zespoły Interdyscyplinarne, Komenda Powiatowa 

Policji, Sąd Rejonowy, Prokuratura Rejonowa oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. 

Diagnozę problemu przemocy w rodzinie w powiecie kolskim stworzono na podstawie danych 

uzyskanych od niniejszych podmiotów za lata 2013-2015.  

Z diagnozy tej wynika, co zresztą widać to również w roku 2018, że na terenie powiatu 

kolskiego przemoc najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, posiadających niski stopień 

wykształcenia i małą świadomość społeczną. Czynnikiem najczęściej powiązanym ze stosowaniem 

przemocy w rodzinie jest nadużywanie alkoholu przez sprawców przemocy. Jak wynika z 
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przeprowadzonych badań, ofiary przemocy coraz częściej przerywają milczenie, poszukują 

skutecznych metod rozwiązania problemu, częściej korzystają z usług instytucji świadczących 

profesjonalną pomoc i wsparcie.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2018 r. kontynuowało podjęte wcześniej 

działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z „Powiatowym Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021” 

poprzez udzielanie  mieszkańcom powiatu poradnictwa m.in. prawnego, psychologicznego, 

socjalnego.  

Osoby zgłaszające się do PCPR z  prośbą o pomoc w 2018 roku były informowane o 

przysługujących im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach. Ponadto PCPR w Kole na bieżąco 

współpracował z instytucjami zajmującymi się problematyką przemocy w rodzinie tj. ośrodkami 

pomocy społecznej, zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

Komendą Powiatową Policji w Kole, Sądem Rejonowym w Kole, Prokuraturą Rejonową w Kole, 

szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zajmującymi się problemem przemocy 

w rodzinie.  

 

8. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 

 

Głównym celem Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018 jest wzrost realnego 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolskiego. Program realizowany w 2018 r. miał na celu 

poszukiwanie i wdrażanie skutecznych form i metod profilaktycznych w kierunku zapobiegania 

przestępczości, wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, przełamania bariery 

strachu, a w konsekwencji stworzenie bezpieczniejszych miast i wsi na terenie powiatu kolskiego.  

W roku 2018 osiągnięto cele programu poprzez: ograniczenie przestępczości, wzrost poczucia 

bezpieczeństwa mieszkańców, zwiększoną ochronę dzieci i młodzieży, ograniczanie zjawisk 

chuligaństwa i wandalizmu, przeciwdziałanie patologiom społecznym, tj. alkoholizmowi, narkomanii i 

przemocy domowej, obniżenie poziomu strachu przed przestępczością, wykształcenie (poprzez 

edukację) w społeczności lokalnej współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym, otoczenie opieką osób, rodzin i środowisk, które padły ofiarą 

przemocy, bądź znalazły się w sytuacji kryzysowej, wspólne i skoordynowane działanie Policji, 

inspekcji, straży, szkół i placówek oświatowych oraz administracji powiatowej z innymi organizacjami 

i samorządami z terenu powiatu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, współdziałanie ze środkami 

masowego przekazu na rzecz kształtowania rzetelnej polityki informacyjnej w mediach, promującej 

kwestie bezpieczeństwa i porządku, zapobieganie przestępczości poprzez zwalczanie produkcji, 

dystrybucji oraz handlu narkotykami, dopalaczami i innymi środkami odurzającymi, zapobieganie 

aspołecznym zrachowaniom poprzez zwalczanie przestępstw i wykroczeń, które godzą w środowisko 

naturalne i estetykę miejsc publicznych, zapewnienie porządku publicznego podczas organizowanych 

na terenie powiatu imprez masowych o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym, 

poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, sanitarno-epidemiologicznego, epizootycznego, 

budowlanego, przeciwpowodziowego oraz innych zagrożeń naturalnych, poprawienie wizerunku 

Policji i wzrost zaufania społecznego do tej oraz innych służb działających na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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W roku 2018 realizowano Program poprzez: ograniczenie wybryków chuligańskich, aktów 

wandalizmu i szeroko rozumianej przestępczości, zmniejszenie zagrożenia wiktymizacji, czyli stania 

się ofiarą przestępstwa, zmniejszenie liczby zagrożeń (obiektywną poprawę stanu bezpieczeństwa), 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym - wykształcenie w społeczeństwie 

współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa, nawiązywanie i utrwalanie dobrego kontaktu 

obywateli z instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa, oraz poprawę jakości pracy tych 

instytucji, współpracę mieszkańców powiatu z organizacjami i instytucjami statutowo zajmującymi się 

pracą środowiskową z rodziną oraz dziećmi i młodzieżą oraz wzrost realnego bezpieczeństwa 

w powiecie kolskim. 
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IV. OCENA REALIZACJI UCHWAŁ RADY POWIATU KOLSKIEGO   
 

 Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Nr XLII/283/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Rada 

Powiatu Kolskiego w 2018r. odbyła 9 posiedzeń w dniach: 25 stycznia, 22 luty, 27 marca, 26 kwietnia, 

24 maja, 28 czerwca, 30 sierpnia, 20 i 27 września. Dodatkowo na  wniosek Zarządu Powiatu zwołane 

zostały 3 sesje w dniach: 12 lipca, 17 października,  16 listopada.  Niezależnie od sesji, które się 

odbyły zgodnie z planem pracy w 2018r. odbyły się również 4 sesje Rady Powiatu Kolskiego kadencji 

2018-2023 odpowiednio w dniach:  20 listopada, 03 grudnia, 13 grudnia i 27 grudnia.  

W trakcie posiedzeń Radni wysłuchali sprawozdań i informacji o działalności powiatowych 

służb, inspekcji, straży i jednostek organizacyjnych powiatu, które prezentowali zapraszani 

komendanci i kierownicy jednostek. W omawianym okresie przedstawiono następujące 

sprawozdania: 

 Komendanta Powiatowego Policji, 

 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

 Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

 Powiatowego Rzecznika Konsumentów, 

 Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

 Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, 

 Powiatowego Urzędu Pracy, 

 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

 Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

 Powiatowego Zarządu Dróg, 

 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

 o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach matur i egzaminów zawodowych, 

 informacji o stanie mienia Powiatu Kolskiego.  

 

 Sesje zwołane na wniosek Zarządu Powiatu dotyczyły podjęcia uchwały w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu kolskiego na 2018 rok w związku z zabezpieczeniem środków m.in.: 

 na udzielenie dotacji w kwocie 600 000,00 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Dostawa sprzętu 

podlegającego zabudowie na wyposażenie budowanego bloku operacyjnego w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole”, 

 na realizację projektu pn. „Cyfryzacja geodezyjna rejestrów publicznych oraz uruchomienie 

elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego” w celu podpisania umowy na zakup sprzętu 

komputerowego w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym,  

 na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Kole. 

 

 Zgodnie z art. 76 ust. 1, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (j.t.:Dz. U. z 2018, poz. 995 ze zm.) wszystkie uchwały zostały przekazane do Wojewody 

Wielkopolskiego w celu kontroli legalności. W 2018r. organy kontrolne wszczynały postępowanie w 

stosunku do 6 uchwał Rady Powiatu Kolskiego. Wszystkie z nich zawierały uchybienia natury prawnej 
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i zostały uchylone w całości (2 uchwały) lub w części (4 uchwały) przez Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu lub Wojewodę Wielkopolskiego.  

 W Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zostało opublikowanych  14 uchwał 

m.in. w sprawie: 

 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o 

uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzenia kontroli 

prawidłowości ich wykorzystania,  

 wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole,  

 zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania 

o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli,  

 wyrażenia zgody na wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz 

określenia rodzaju należności pieniężnych Powiatu Kolskiego, którego dane  są przekazywane 

do rejestru, 

 zmiany uchwały Nr XLIX/211/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 8 lipca 2002r.  w sprawie: 

ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi wyborcze, ich numerów i granic oraz liczby 

radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych, 

 pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych, poprzez wyłącznie z użytkowania, jako drogi 

publiczne, 

 ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski, 

 uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego, 

 przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r. 

 

 W roku sprawozdawczym w dniu 20 września odbyła się sesja uroczysta w sprawie 

upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas sesji wykłady na temat: 

100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości wygłosił dr Piotr Wąsowicz, 100. rocznica wybuchu 

Powstania Wielkopolskiego wygłosił prof. UAM dr hab. Piotr Gołdyn, 20 lat Powiatu Kolskiego 

wygłosił dr Mariusz Kaszyński. 

Rada Powiatu Kolskiego przyjęła uchwałę w sprawie upamiętnienia 100- lecia odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Na szczególniejszą uwagę zasługuje, również podjęcie przez Radę 

Powiatu Kolskiego dwóch  Uchwał w sprawie  przyznania  tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu 

Kolskiego" następującym osobom: 

1) Panu Robertowi Andre 

2) Panu Mirosławowi Macherskiemu 

3) Panu Henrykowi Perzyńskiemu 

4) Panu Leonardowi Jaroszewskiemu - pośmiertnie 

Osoby te całokształtem swej działalności zawodowej oraz społecznej przyczyniły się do 

rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego. Laureaci otrzymali Akty Nadania Tytułu Honorowego „Za 

zasługi dla Powiatu Kolskiego” oraz statuetki. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono stan realizacji uchwał Rady Powiatu 

Kolskiego podjętych przez Radę Powiatu Kolskiego w 2018 roku.  
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Tabela nr 11. Stan realizacji uchwał podjętych przez Radę Powiatu Kolskiego w 2018 roku. 

Lp. Nr uchwały 
Data 

podjęcia 
Uchwała w sprawie Opis wykonania (przebieg realizacji)  

1. XLIII/291/2018 25.01.2018r. 
zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole 

Rada Powiatu Kolskiego wyraziła zgodę na  wynajem sześciu pomieszczeń w SP ZOZ w Kole z 
przeznaczeniem na utworzenie gabinetów lekarskich podmiotowi zewnętrznemu -  firmie  ,, 
Multimed’’ z Konina na czas nieoznaczony. SP ZOZ w Kole zawarł umowę z Centrum Medycznym 
Multimed w dniu 28.12.2017 nr DAG/313/2017 na czas określony do dnia 31.12.2018r. Aneks nr 1 
(nr ADTE/43/-/2018) z dnia 05.02.2018r. do powyższej Umowy w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu 
nr XLIII/291/2018 z dnia 25.01.2018r. - zmiana terminu obowiązywania „na czas nieokreślony”. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

2. XLIII/292/2018 25.01.2018r. 
przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji 
rządowej 

Na podstawie uchwały podpisano porozumienie (nr ZK-VI.0031.10.2018.9 z dnia 31.01.201) 
pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na 
prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.  
Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z 
przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018r. dotyczą przeprowadzenia badań lekarskich 
osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań. Kwalifikacja 
wojskowa została przeprowadzona w dniach 01.03. – 26.03. w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

3. XLIII/293/2018 25.01.2018r. 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i 
placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu 
przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

W związku z wejściem  życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  ustawy  o finansowaniu zadań 
oświatowych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb 
udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. 
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 924 z dnia 30.01.2018 
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 21.02.2018r. nr 6/337/2018 -stwierdzające nieważność 
uchwały. Uchwała  nie jest realizowana 

4. XLIII/294/2018 25.01.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty 75 931 517,48 zł do kwoty  
76 339 217,48 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 82 510 453,56 zł do kwoty  
82 918 153,56 zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

5. XLIII/295/2018 25.01.2018r. 
wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu dokonanych uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr 
XLIII/294/2018 z dnia 25.01.2018r. 
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- wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 tj. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: 
„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa” w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018 roku (okres realizacji: 2017-
2019). Łączne nakłady finansowe to 347 508,20 zł oraz dostosowano limity zobowiązań 
określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji.  

6. XLIV/296/2018 22.02.2018r. 
wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kole 

Zmiany do Statutu SP ZOZ w Kole polegały na utworzeniu dodatkowego punktu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej w Lubońku tj. Poradni (gabinetu) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej – filia 
Luboniek, Gabinetu Diagnostyczno – zabiegowego dla dzieci i dorosłych – filia Luboniek, Punktu 
szczepień – filia Luboniek. 
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 1765 z dnia  27.02.2018r. 
Uchwała została zrealizowana. 

7. XLIV/297/2018 22.02.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty 76 339 217,48  zł do kwoty  
77 572 010,50 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 82 918 153,56 zł do kwoty  
84 420 785,53  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

8. XLIV/298/2018 22.02.2018r. 
wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej powiatu 
kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z 
lat ubiegłych o kwotę 269 838,95 zł; 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z dnia 22.02.2018r. 
3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych 
wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany 
danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w związku ze zwiększeniem 
wartości projektu w 2018 roku o kwotę 220,47 zł oraz w 2019r. o kwotę 15,85 zł (okres realizacji: 
2017-2019). Łączne nakłady finansowe to 347 744,52 zł oraz dostosowano limity zobowiązań 
określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji. 

9. XLV/299/2018 27.03.2018r. 
udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Miejskiej Koło na 
realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury 
wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 

Umowa z Gminą Miejską Koło w przedmiocie udzielenia i zasad rozliczania dotacji z dnia 4 kwietnia 
2018 r. Nr OZ 032.51.2018 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. 
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Uchwała została zrealizowana. 

10. XLV/300/2018 27.03.2018r. 
udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminnej Dąbie na realizację 
zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu  

Umowa z Gminą Dąbie w przedmiocie udzielenia i zasad rozliczania dotacji z dnia 4 kwietnia 2018 
r. Nr OZ 032.52.2018 
Uchwała została zrealizowana 

11. XLV/301/2018 27.03.2018r. 
udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Kłodawa na realizację 
zadań z dziedziny upowszechniana dóbr kultury wykonywanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie  

Umowa z Gminą Kłodawa w przedmiocie udzielenia i zasad rozliczania dotacji z dnia 4 kwietnia 
2018 r. Nr OZ 032.50.2018  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. 
Uchwała została zrealizowana 

12. XLV/302/2018 27.03.2018r. 
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i 
placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

W związku z wejściem  życie ustawy  o finansowaniu zadań oświatowych  organ stanowiący 
jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, 
oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. 
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 2758 z dnia 29.03.2018 r. 
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 24.04.2018 r. nr 11/647/2018 -stwierdzające nieważność pkt 
7 i pkt 8 w zał. nr 1 do uchwały.  
 Uchwała jest realizowana  

13. XLV/303/2018 27.03.2018r. 
zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, 
trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i 
kontroli  

W 2018r. udzielono 5 dotacji Gminnym Spółkom Wodnym na ogólną kwotę 10.000,00 zł.  
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
poz. 2757 z  dnia 29.03.2018r. 
Uchwała Kolegium RIO w Poznaniu z 24.04.2018r nr 11/651/2018 -stwierdzające nieważność   dot. 
§ 7 ust.1 pkt 1  oraz zał. nr 3  uchwały 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru.  
Uchwała  w 2019r. będzie dalej kontynuowana.  

14. XLV/304/2018 27.03.2018r.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego 

Nieruchomość położona w Kole przy ul. Toruńskiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 
56/4 arkusz mapy 27 o powierzchni 0,0039 ha, która powstała z podziału drogi powiatowej 
oznaczonej nr działki: 56/3 ark. mapy 27 o pow. 0,7544 ha. Wnioskodawca wystąpił do Zarządu  
Powiatu Kolskiego o wykup  fragmentu pasa drogowego przyległego do swojej działki, na której 
miał zamiar wybudować budynek mieszkalno  – usługowy. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie 
zaopiniował sprzedaż. 
Zawarto umowę dnia 04.07.2018r. Akt notarialny Rep.A nr 3246/2018  
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

15. XLV/305/2018 27.03.2018r.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego 

Gmina Koło zwróciła się do Zarządu Powiatu Kolskiego z wnioskiem o  przekazanie w drodze 
darowizny  nieruchomości położonej w m. Powiercie Wieś, gm. Koło - oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka nr 223/15 arkusz mapy 3 o powierzchni 0,0770 hai 812 ark. mapy 1 droga 
wewnętrzna o pow. 0,4548 ha  będącej własnością Powiatu Kolskiego. Przedmiotowa 
nieruchomość miała służyć rozbudowie infrastruktury technicznej służącej zaopatrywaniu ludności 
w wodę, ponieważ sąsiaduje z działkami gminnymi, na których znajduje się hydrofornia.  
Zawarto umowę dnia 18.07.2018r. Akt notarialny Rep. A nr 3406/2018 
Zawarto umowę dnia 18.07.2018r. Rep. A nr 3398/2018 
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Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

16. XLV/306/2018 27.03.2018r. 
darowizny od Gminy Miejskiej Koło- nieruchomości oznaczonej nr działki 
62/3 ark. mapy 23 

Zarząd Powiatu Kolskiego zwrócił się do Gminy Miejskiej Koło o przekazanie w drodze darowizny  
części działki 62 ark. mapy 23 o pow. 0,0938 ha, przy ul. PCK w Kole,  gdyż przedmiotowa działka 
zajęta jest pod pas drogowy drogi powiatowej, a Powiat Kolski dążył do uregulowania stanu 
prawnego pod w/w nieruchomością. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 62 z czego 
powstała przedmiotowa działka.          
Zawarto umowę 21.05.2018r. Akt notarialny Rep. A nr 2302/2018 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

17. XLV/307/2018 27.03.2018r. 
wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu 
Kolskiego 

Gmina Miejska Koło zainteresowana była nabyciem w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 
zabudowanej, budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, będącym własnością Powiatu Kolskiego, 
położonej w Kole, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej nr ewidencyjnym  9/1 ark. mapy 32 o pow. 
0,0269  ha. Ze względu na to, że powyższa nieruchomość była zbędna Powiatowi Kolskiemu, gdyż 
stanowiła budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, przekazanie Gminie Miejskiej Koło w celu 
dalszego zarządzania było zasadne. 
Nie zawarto umowy. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

18. XLV/308/2018 27.03.2018r. 

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018r.  

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r., poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu jest 
zobowiązana do określenia w formie uchwały zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 
na które przeznaczone zostaną środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych.  
Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych przez 
osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolskiego.  Duża liczba wniosków napływa 
systematycznie w zakresie dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym zasadne staje się 
dofinansowanie tych zadań. Konieczne było również wydzielenie środków na dofinansowanie 
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz 
sprzęt rehabilitacyjny przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Wydzielono także środki 
na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców   w związku z wyposażeniem nowych 
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac 
interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy z uwagi na duże bezrobocie wśród 
osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku i zainteresowanie ze strony pracodawców tymi 
formami pomocy. Uchwała została zrealizowana. 

19. XLV/309/2018 27.03.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty 77 572 010,50 zł do kwoty  
79 518 315,07  zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 84 420 785,53 zł do kwoty  
91 539 873,61 zł.  
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Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

20. XLV/310/2018 27.03.2018r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu 
kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1.  Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z 

lat ubiegłych o kwotę 816 087,38 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 356 696,13 zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr XLV/309/2018 z dnia 27.03.2018r. 
3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Kształcenie zawodowe młodzieży 

priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego” w związku 
ze zwiększeniem wartości projektu w 2018r. o kwotę 19 772,08 zł 

4. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie 
Powiatowym w Kole” w związku ze zwiększeniem wartości zadania w 2019r. o kwotę 30 000,00 
zł, w 2020r. o kwotę 40 000,00 zł oraz w 2021r. o 26 399,40 zł oraz dostosowano limity 
zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji. 

21. XLV/311/2018 27.03.2018r. 
rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kole 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

22. XLVI/312/2018 26.04.2018r. 
przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 
Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku” 

Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

23. XLVI/313/2018 26.04.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie  powiatu na 2018 r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty 79 518 315,07  zł  do kwoty  84 557 845,07 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty 91 539 873,61 zł do kwoty  
87 333 773,61  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

24. XLVI/314/2018 26.04.2018r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu 
kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o 

kwotę 754 370,00  zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok   dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26.04.2018r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji. 

25. XLVII/315/2018 24.05.2018r. 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 
do dnia 30.06.2019 projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 
poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

W 2018r. zaktywizowano 174 osoby,  wydatkowano 1.431.392,14 zł. 
Projekt jest realizowany do dnia 30.06.2019r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

26. XLVII/316/2018 24.05.2018r. 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 
do dnia 30.06.2019 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie kolskim (IV)” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

W 2018r. zaktywizowano 289 osób,  
wydatkowano 2.424.496,57 zł. 
Projekt jest realizowany do dnia 30.06.2019r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru. 

27. XLVII/317/2018 24.05.2018r. 

zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 
marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości  środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych  
przypadających na realizację   określonych zadań z zakresuPowiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kole rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku 

Budżet na 2018 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania środków PFRON w roku 
ubiegłym,  
a także po przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. Jednakże w miarę 
napływu wniosków wskazujących określone potrzeby wystąpiła konieczność zmiany 
przedstawionego planu i przeniesienia środków na zadanie dofinansowanie zaopatrzenia w 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. 
Uchwała została zrealizowana. 

28. XLVII/318/2018 24.05.2018r. nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego" 

Na podstawie wniosku, który wpłynął do Komisji Honorowej przyznano pozytywną opinię w 
sprawie  nadania tytułu honorowego dla Nadleśniczego Mirosława Macherskiego.  Osoba 
wyróżniona otrzymała  Akt nadania i statuetkę w dniu 25.05.2018r. Podczas Powiatowych 
Obchodów Dnia Ziemi i Lasu połączonych ze 100- leciem Nadleśnictwa Koła.   
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

29. XLVII/319/2018 24.05.2018r. 
wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kole 

Zmiany do Statutu SP ZOZ w Kole polegały na rozszerzeniu zakresu świadczeń leczniczych Oddziału 
Wewnętrznego II  z pododdziałem Diabetologii o świadczenie kardiologiczne. Utworzono nową 
komórkę – Poradnię Pediatryczną jako poradnię kontroli pohospitalizacyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Przedłożone zmiany miały charakter porządkowy i wymagały dostosowania Statutu do aktualnie 
obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kole.  
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 4347 z dnia 28.05.2018r. 
Uchwała została zrealizowana. 

30. XLVII/320/2018 24.05.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie  powiatu na 2018 r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  84 557 845,07 z ł  do kwoty   
85 994 176,07 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  97 333 773,61 zł do kwoty  
98 770 104,61  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

31. XLVIIII/321/2018 28.06.2018r. 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu za 2017r. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

32. XLVIII/322/2018 28.06.2018r. 
absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu 
powiatu za 2017r. 

Udzielono absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiemu za 2017r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
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trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

33. XLVIII/323/2018 28.06.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  85 994 176,07 zł  do kwoty   
87 243 396,35 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  98 770 104,61 zł do kwoty  
100 289 324,89  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

34. XLVIII/324/2018 28.06.2018r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu 
kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o 

kwotę 270 000,00 zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24.05.2018r. i Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr 
XLVII/323/2018 z dnia 28.06.2018r.  oraz dostosowano limity zobowiązań określonych 
przedsięwzięć do zakresu ich realizacji. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji. 

35. XLVIII/325/2018 28.06.2018r. 
wyrażenia zgody na wprowadzenia danych do Rejestru Należności 
Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych 
Powiatu Kolskiego, którego dane są przekazywane do rejestru 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 5346 z dnia 
03.07.2018r. Uchwała została zrealizowana. 

36. XLVIII/326/2018 28.06.2018r. 
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2017r. 

Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta Firmę 
Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk Sp.J. ze Słupcy. Sprawozdanie 
zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole uchwałą nr 1/III/2018 z 
dnia 25 czerwca 2018r.   
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

37. XLVIII/327/2018 28.06.2018r. 
pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny  Zakład 
Opieki Zdrowotnej  w Kole 

Pokrycie ujemnego  wyniku finansowego netto  przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 10.251.595,16zł., nastąpi z zysków z lat 
następnych. Zgodnie z  przepisami art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej. Uchwała w toku realizacji. 
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.   

38. XLVIII/328/2018 28.06.2018r. 

zmieniająca uchwałę nr XLIX/211/2002 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 8 
lipca 2002r. w sprawie: ustalenia podziału powiatu kolskiego na okręgi 
wyborcze, ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w 
poszczególnych okręgach wyborczych 

Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru oraz Komisarzowi 
Wyborczemu w Koninie.  Uchwała została zrealizowana. Publikacja Dziennik Urzędowy 
Województwa Wielkopolskiego, poz. 5347 z dnia 03.07.2018r. 
Uchwała została zrealizowana. 

39. XLIX/329/2018 12.07.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 
Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
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działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty   87 243 396,35 zł  do kwoty   
87 993 396,35 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty   100 289 324,89 zł do kwoty  
101 039 324,89 zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

40. L/330/2018 03.08.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty   87 993 396,35 zł  do kwoty   
88 381 836,35 zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty   101 039 324,89 zł do kwoty  
101 427 764,89  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

41. LI/331/2018 30.08.2018r. 

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. 
do 31.12.2020r. Projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie kolskim (V)” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Projekt jest realizowany w latach 2019-2020. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  

42. LI/332/2018 30.08.2018r. 

zmiany uchwały Nr XLVII/317/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 
maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 
PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Kolskim w 2018r. 

W wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla 
Powiatu Kolskiego na realizację zadań w 2018  roku z uwzględnieniem wzrostu  środków Funduszu 
z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika w Warsztacie Terapii 
Zajęciowej wystąpiła konieczność zmiany przedstawionego planu.  
Uchwała została zrealizowana. 

43. LI/333/2018 30.08.2018r. nadania tytułu honorowego „Za zasługi dla Powiatu Kolskiego” 

Na podstawie wniosku, który wpłynął do Komisji Honorowej przyznano pozytywną opinię w 
sprawie  nadania tytułu honorowego dla: 
1) Pana Roberta Andre 
2) Pana Henryka Perzyńskiego, 
3) Pana Leonarda Jaroszewskiego- pośmiertnie 
Osoby te całokształtem swej działalności zawodowej oraz społecznej przyczyniły się do rozwoju i 
promocji Powiatu Kolskiego.  
Akt nadania tytułu honorowego oraz statuetkę okolicznościową Pan Henryk Perzyński oraz syn 
Leonarda Jaroszewskiego odebrali w dniu 20.09.2018r. Podczas Uroczystej sesji Rady Powiatu 
Kolskiego. Pan Robert Andre Akt nadania tytułu honorowego oraz statuetkę okolicznościową 
otrzymał w dniu 11.10.2018r. Podczas Gali Niepodległości.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana 
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44. LI/334/2018 30.08.2018r. 
przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarządzania 
drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za 
parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole 

W dniu 25.09.2018r. pomiędzy Powiatem Kolskim, a Gminą Miejską Koło zostało zawarte 
Porozumienie  OZ.031.12.2018r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego 
zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parkowanie 
pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego (poz. 7514 z 04.10.2018r.). Data wejścia w życie  porozumienia  
19.10.2018r.  
Porozumienie zawarte na okres ośmiu lat, tj. do 25.09.2026r. 

45. LI/335/2018 30.08.2018r. pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych  

Droga nr 3214P Kramsk - Szarłatów oraz odcinek drogi 3206P zostały wyłączone z użytkowania i 
pozbawione kategorii drogi powiatowej z dniem 01.01.2019r. Powodem jest działalność PAK 
Górnictwo w zakresie odkrywki „Drzewce”. Uchwała została zrealizowana. 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 6788 z dnia 06.09.2018r. 

46. LI/336/2018 30.08.2018r. 
pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie z 
użytkowania, jako drogi publiczne 

Uchwała dotyczy pozbawienia pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic położonych na terenie 
starówki miasta Koła: 

 nr 3464P - ul. Ogrodowej, 

 nr 3488P - ul. Żelaznej, 

 nr 3466P - ul. Orzeszkowej, 

 nr 3463P - ul. Nowy Rynek, 

 nr 3450P - ul. Długosz, 

 nr 3479P - ul. Starowarszawskiej,  

 nr 3485P - ul. Wschodniej, 

 nr 3456P - ul. Kilińskiego, 

 nr 3475P - ul. Rzeźniczej,  

 nr 3474P - ul. Pułaskiego, 

 nr 3476P - ul. Sejmikowej. 
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
poz. 6787 z  dnia 06.09.2018r. 
Uchwała weszła w życie, ale nie obowiązuje. Stosowną uchwałę  o zaliczeniu w/w dróg gminnych 
winna podjąć Gmina Miejska Koło, która uchwały nie podjęła (Brak woli przejęcia w/w dróg). 

47. LI/337/2018 30.08.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.  

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  88 381 836,35 zł  do kwoty   
88 790 559,35  zł 
Zwiększono plan wydatków ogółem z kwoty  101 427 764,89 zł do kwoty  
102 964 287,82  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

48. LI/338/2018 30.08.2018r. 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę z lat ubiegłych o 

kwotę 1 127 799,93  zł 
2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych: 
-  Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12.07.2018r. 
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- Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.176.266.2018 z dnia 18.07.2018r. 
-  Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 03.08.2018r. 
-  Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LI/337/2018 z dnia 30.08.2018r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała w toku realizacji.  

49. LII/339/2018 20.09.2018r. upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

50. LIII/340/02018 27.09.2018r. 

uchwalenia „Programu współpracy  Powiatu Kolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
wolontariacie na rok 2019” 

Program współpracy został opublikowany na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

51. LIII/341/2018 27.09.2018r. 
ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski  

Zmiany do ustawy Karta Nauczyciela  nakładają na organy stanowiące jednostki samorządu 
terytorialnego podjęcie uchwały   w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest rożny  w poszczególnych 
okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek oraz  przyznania zwolnienia od 
obowiązku  realizacji zajęć.  
Publikacja Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7448 z  02.10.2018 r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego, poz. 7448 z dnia 02.10.2018r. 
Uchwała została zrealizowana. 

52. LIII/342/2018 27.09.2018r. 
uchylenia uchwały Nr XLV/307/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 
marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny 
nieruchomości Powiatu Kolskiego 

Gmina Miejska Koło była zainteresowana nabyciem w drodze darowizny nieruchomości gruntowej 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, będącym własnością  Powiatu Kolskiego, 
położonej w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, jednakże ze względu na brak środków finansowych na 
remont w/w nieruchomości odstąpili od zamiaru przejęcia nieruchomości.  
Uchwała została  przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała nie zrealizowana.  

53. LIII/343/2018 27.09.2018r. 
opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na 
terenie Powiatu Kolskiego 

Zgodnie z zapisami art. 130a ust. 6 i 6b ustawy Prawo o ruchu drogowym (j.t: Dz. U. z 2018r., poz. 
1990 ze zm.) Rada Powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat za usuwanie i 
parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych, które nie mogą być wyższe niż maksymalna 
kwota opłat za usunięcie pojazdu. Maksymalne stawki w/w opłat obowiązujące w danym roku 
kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu 
odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie półrocza roku, w 
którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - dlatego 
podjęto uchwałę nr LIII/343/2018 z dnia 27.09.2018r. i w związku z powyższym podpisano umowy 
na świadczenie usług polegających na usuwaniu i umieszczaniu na parkingu strzeżonym 
zlokalizowanym na terenie Powiatu Kolskiego oraz parkowaniu pojazdów na tych parkingach  
-umowa nr IZP 273.34.2018 z dnia 19.12.2018r.  
- umowa nr IZP 273.35.2018 z dnia 19.12.2018r. 
powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr V/42/2019 z dnia 
30.01.2019r. i jest realizowana. 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 7513 z  dnia 04.10.2018r. 

54. LIII/344/2018 27.09.2018r. 
zmiany uchwały Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 sierpnia 
2018r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych PFRON 

Zmiany w planie finansowym wynikały z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków 
niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
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przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 
2018r. 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w 
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Przesunięta na to zadanie kwota 
25.056,63 zł pochodzi ze środków niewykorzystanych przez Powiatowy Urząd Pracy i 
pracodawców oraz przesunięcia z programu ortopedycznego. Uchwała została zrealizowana. 

55. LIII/345/2018 27.09.2018r. uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego  

Podjęcie uchwały wynikało z potrzeby dostosowania zapisów Statutu Powiatu Kolskiego do 
nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, które nałożyły na rady 
powiatów obowiązek dostosowania statutów powiatów do nowych wymagań formalno- 
prawnych. Z woli ustawodawcy istotne zmiany w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym, 
jak i wprowadzonym Statucie weszły w życie dopiero od kadencji 2018-2023 Rady Powiatu 
Kolskiego. Uchwała została zrealizowana. 
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 
poz. 7447 z dnia 02.10.2018r. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.523.2018.6 z dnia 
07.11.2018r. 
Nieważność postanowień § 10 ust. 2,3,4 i § 29 ust. 4 uchwały 

56. LIII/346/2018 27.09.2018r. 

uchylenia uchwały nr XLII/290/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 
grudnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 
bankowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu 
powiatu w roku 2018 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

57. LIII/347/2018 27.09.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  88 790 559,35zł  do kwoty   
88 055 337,00  zł 
Zmniejszono plan wydatków ogółem z kwoty 102 964 287,82  zł do kwoty  
97 379 476,27   zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

58. LIII/348/2018 27.09.2018r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowym Powiatu 
Kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Zmiany wyniku finansowego i zmniejszenia  planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu 

z lat ubiegłych o kwotę 2 849 589,20 zł oraz  o przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 
na rynku krajowym o kwotę 2 000 000,00 zł. 

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr LIII/347/2018 dnia 27.09.2018r. 
3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: 
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 

leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”, 

- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce”, 
- „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektrycznych usług 

publicznych powiatu kolskiego”, 
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- „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego 
obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”  

4. Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

59. LIV/349/2018 17.10.2018r. 
wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kolski prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości nr 99/1 ark. mapy 33 

Powiat Kolski na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego nabył nieodpłatnie mienie Skarbu 
Państwa położone w Kole, przy ul. Prusa - stanowiące własność gruntową obciążone prawem 
użytkowania wieczystego, zajęte pod fragment ulicy Prusa stanowiące drogę powiatową nr 3472P. 
Koniecznością jest wykupienie od PKO BP oraz osób fizycznych  prawa użytkowania wieczystego, 
aby następnie  przekazać w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi  Dróg  w Kole  tej działki bez 
obciążenia. Zawarto umowę z dnia 17.12.2018r. Akt notarialny Rep. A nr 5908/2018 
Uchwała została  przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

60. LIV/350/2018 17.10.2018r. wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  88 055 337,00 zł  do kwoty   
87 521 993,66  zł 
Zmniejszono plan wydatków ogółem z kwoty  97 379 476,27  zł do kwoty  
96 846 132,93  zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

61. LIV/351/2018 17.10.2018r. 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. dokonanych uchwałą Rady Powiatu 
Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17.10.2018r. 
2. wprowadzenia zmian w załącznikach poprzez dokonanie zmian w zakresie przedsięwzięcia : 
-pn.: „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec Drogą do zdobycia lepszej pracy” w ramach 
programu ERASMUS+ (kwota w 2018r. 5 600 zł, w 2019r. - 486 467,42 zł) 
-pn.: „Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole” w związkiem ze 
zmniejszeniem wartości zadania o 20 000 zł w 2019r. I przesunięciem tej kwoty na 2018r. 
- pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole” w związku z 
potrzebą zabezpieczenia środków na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego.  
- „Budowa drogi powiatowej nr 3206P  Łuczywno- Drzewce’, 
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 
leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 
województwa”. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

62. LV/352/2018 16.11.2018r. wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających na 
przesunięciach środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 
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63. LV/353/2018 16.11.2018r. 
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych: 
-  Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16.11.2018r. 
- Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.190.285.2018 z dnia 30.10.2018r. 
2. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów 
publicznych oraz uruchomienie elektrycznych usług publicznych powiatu kolskiego” 
3. dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

64. I/1/2018 20.11.2018r. wyboru przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

65. I/2/2018 20.11.2018r. wyboru wiceprzewodniczących Rady Powiatu Kolskiego  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

66. I/3/2018 20.11.2018r. wyboru Starosty Kolskiego 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

67. I/4/2018 20.11.2018r. wyboru Wicestarosty Kolskiego 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

68. I/5/2018 20.11.2018r. wyboru członków Zarządu Powiatu Kolskiego 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

69. II/6/2018 03.12.2018r. ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

70. II/7/2018 03.12.2018r. powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

71. II/8/2018 03.12.2018r. 
delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i 
Porządku 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

72. II/9/2018 03.12.2018r. 
zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 
września 2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego 

Podjęcie uchwały wynikało z potrzeby dostosowania zapisów Statutu Powiatu Kolskiego do 
nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, które nałożyły na rady 
powiatów obowiązek dostosowania statutów powiatów do nowych wymagań formalno- 
prawnych.  
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 9916 z dnia 12.12.2018r. 
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.4.2019.6 z 08.01.2019r. 
Nieważność postanowień § 4 uchwały. Uchwała została zrealizowana. 

73. III/10/2018 13.12.2018r. 

zmiany uchwały Nr LIII/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 
września 2018r. w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 
PFRON przypadających na realizację określonych zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Kolskim w 2018r. 

Zmiany w planie finansowym wynikały z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków 
niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o 
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na 
podstawie odrębnych przepisów” w kwocie 2 100,17 zł.  
Uchwała została zrealizowana. 

74. III/11/2018 13.12.2018r. 
desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 
Polskich 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru oraz do Zgromadzenia 
Ogólnego Związku  Powiatów Polskich. Uchwała została zrealizowana. 
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75. III/12/2018 13.12.218r. 
wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonania 
czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady 
Powiatu 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

76. III/13/2018 13.12.2018r. 
przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 
2019r. 

Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała zostanie zrealizowana w 2019r. 

77. III/14/2018 13.12.2018r. 

uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na 
uchwałę Nr XXXIX/268/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 
października 2017r. w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów 
na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej 
nieważności  

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr KN.I.4131.1.34.2019.6 z dnia 
24.01.2019r. stwierdzające nieważność uchwały 

78. III/15/2018 13.12.2018r. 
wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Kole za rok 2018 i 2019  

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający 
sprawozdanie finansowe jednostki. Spośród podmiotów posiadających uprawnienia do badania 
sprawozdań finansowych wybrano firmę Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, 
Adamczyk Sp.J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca, która zaoferowała najniższą cenę za wykonanie 
w/w sprawozdania.  
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała zostanie zrealizowana w 2019r. 

79. III/16/2018 13.12.2018r. wynagrodzenia Starosty Kolskiego 

Zgodnie z postanowieniami uchwały Starosta Kolski otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
obejmujące następujące składniki: 
1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł 
2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł 
3. dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego 
w kwocie 2. 415 zł 
Poza tym Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe 
wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących 
przepisach. 
Uchwała została przesłana  Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

80. III/17/2018 13.12.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Zadania inwestycyjne i inne wymusiły dostosowanie uchwały budżetowej do zmian polegających 
na przesunięciach środków finansowych pomiędzy działami i paragrafami, a także wymusiły 
działania polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetu na 
poszczególne zadania aby zabezpieczyć i uruchomić środki w odpowiednim czasie.  
Dokonane zamiany zwiększyły budżet w ciągu roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Zwiększono plan dochodów ogółem z kwoty  87 624 781,66 zł  do kwoty   
87 955 071,51 zł 
Zwiększono  plan wydatków ogółem z kwoty 96 948 920,93 zł do kwoty  
 97 279 156,78 zł.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w  
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

81. III/18/2018 13.12.2018r. 
wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu 
Kolskiego na lata 2018-2027 

Podjęcie uchwały wynikało z następujących przyczyn: 
1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych: 
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-  Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr III/17/2018 z dnia 13.12. 2018r. 
- Uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.2.2.2018 z dnia 28.11.2018r. 
2. wprowadzenia zmian w załącznikach poprzez dokonanie zmian w zakresie przedsięwzięcia : 
- pn.: „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole” ,  
- pn.: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie  elektronicznych usług 
publicznych powiatu kolskiego”, 
- pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa 
Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27”. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana. 

82. IV/19/2018 27.12.2018r. skargi złożonej na działalność dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kole 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu w trybie nadzoru.  
Uchwała została zrealizowana. 

83. IV/20/2018 27.12.2018r. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. 

Podjęcie uchwały zostało podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków do zakresu 
realizowanych zadań. Zmiany dotyczyły przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach wydatków 
bieżących. Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana.  

84. IV/21/2018 27.12.2018r. wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. 

85. IV/22/2018 27.12.2018r. przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2019r. 
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru. Uchwała została zrealizowana.  
Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego poz. 994 z dnia  28.01.2019r. 

86. IV/23/2018 27.12.2018r. 
zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na 
finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2019 oraz 
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

 Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych, kredyt bankowy w wysokości 2 000 000,00 zł 
przewiduje się zaciągnąć na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych kredytów. Skarbnik dodał, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 
wyraziła pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego.  
Uchwała została przesłana Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 
trybie nadzoru.  
Uchwała zostanie zrealizowana w 2019r.  
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V. OCENA DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI POWIATOWEJ   
1. Działalność komórek organizacyjnych urzędu  

 

W niniejszym rozdziale przedstawiona została ocena działań najistotniejszych, z punktu 

widzenia obywatela i mieszkańca powiatu kolskiego, komórek organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Kole za 2018 rok. Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Starostwa są wydziały, 

referaty i samodzielne stanowiska pracy, jedno lub wieloosobowe. Komórki organizacyjne, każda w 

zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole, zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 120.4.2017 Starosty Kolskiego z dnia 27 lutego 2017 r., podejmują działania i 

prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu. 
 

 

V.1.1) Informacja w zakresie ochrony konsumentów 
 

 

Jednym z zadań samorządu powiatowego jest ochrona konsumentów obejmująca działania 

na wielu płaszczyznach. Zadania stawiane w tym zakresie realizuje Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów. Bezpośredni kontakt z konsumentem wymaga kompetencji i umiejętności stosowania 

różnorodnych metod i przepisów, gdyż jest to często „trudny klient", oczekujący natychmiastowej 

pomocy. Głównym celem podejmowanych w tym zakresie działań jest rozwijanie świadomości 

konsumentów, wyrabianie ich krytycznego zmysłu, tak by mogli w sposób racjonalny dokonywać 

wyborów i właściwie reagować na naciski handlowe i skutecznie egzekwować swoje roszczenia. 

W roku 2018 zostały zarejestrowane ogółem 1 132 sprawy. W większości były to  porady w 

zakresie sprzedaży i usług, umów zawartych poza lokalem i na odległość, które polegały przeważnie 

na informowaniu o prawach i obowiązkach stron konkretnej umowy, analizowaniu zapisów 

dokumentów gwarancyjnych i pism reklamacyjnych, wniosków o mediację do Inspekcji Handlowej, 

wystąpień do Rzecznika Finansowego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Regulacji 

Energetyki, oświadczeń o odstąpieniu od umowy, wezwań do dobrowolnego spełnienia świadczenia. 

Zainteresowanym udostępniono teksty odpowiednich aktów prawnych, broszur, 

orzecznictwa o tematyce konsumenckiej. Prowadzono też pełną informację o zadaniach, strukturze i 

kompetencjach wszystkich instytucji i organów działających na rzecz ochrony konkurencji i 

konsumentów. 

Udzielanie porad to nie tylko przedstawienie konsumentowi możliwości prawnych 

rozwiązania zgłoszonego problemu, ale także bardzo często napisanie pisma lub skierowanie do 

odpowiedniej instytucji. Wszystkim zainteresowanym konsumentom rzecznik udostępniał różne 

wzory pism, począwszy od wezwania do zapłaty po reklamację towaru. Bardzo często wystarczy dać 

wzór pisma, żeby konsument dalej mógł egzekwować swoje prawa. Konsumenci prosili też o 

sprawdzenie i poprawę napisanego przez siebie pisma. 

Najwięcej problemów w 2018 roku mieli konsumenci z usługami dotyczącymi mediów w tym 

energii elektrycznej i wody oraz telekomunikacji. W sprawach, w których konsument nie mógł 

poradzić sobie z ubezpieczycielem kierowany jest do Rzecznika Finansowego, który jest 

wyspecjalizowanym organem, mogącym mu pomóc.  

Należy zwrócić również uwagę na niską jakość usług motoryzacyjnych. Skargi w 2018 roku 

dotyczyły przede wszystkim wykonywanych napraw samochodów i motocykli. Najwięcej porad w 

zakresie umowy sprzedaży, podobnie jak w latach poprzednich, dotyczyło produktów 

przemysłowych, w tym obuwia i odzieży, sprzętu RTV i AGD, mebli, komputerów i telefonów 

komórkowych. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że sprzedawcy  dość często nie uznają reklamacji, 
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licząc, że konsument nie pójdzie do sądu. Brak rzetelności w rozpatrywaniu reklamacji powoduje 

przerzucanie odpowiedzialności za złą jakość towaru na konsumentów. 

Umowy poza lokalem to umowy zawierane na pokazach i prezentacjach organizowanych w 

formie bezpośrednich spotkań z konsumentami.  Z umowami zawieranymi na odległość Konsumenci 

mają do czynienia przede wszystkim przy sprzedaży wysyłkowej, sprzedaży towarów za 

pośrednictwem Internetu oraz usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Problemy, z jakimi 

borykali się konsumenci w tej dziedzinie dotyczyły niedostarczenia zamówionego towaru lub 

trudności z odzyskaniem wpłaconych pieniędzy po odstąpieniu od umowy lub wymiany uszkodzonej 

rzeczy na pełnowartościową. W takich przypadkach Rzecznik występował w imieniu konsumenta do 

przedsiębiorcy o polubowne załatwienie sporu. Prawie wszystkie wystąpienia zakończyły się 

pozytywnie dla konsumentów. 

Podstawową formą działania Rzecznika są wystąpienia pisemne do przedsiębiorcy. W 

sprawach konsumenckich, gdzie reklamacja i roszczenie w stosunku do przedsiębiorcy nie budziły 

wątpliwości rzecznik podejmował interwencje telefoniczne. Należy podkreślić, że ta metoda jest 

skuteczna i załatwia sprawę konsumenta bardzo szybko. Jeden telefon rozwiązuje czasem problem 

konsumenta, z którym bardzo często borykał się od dłuższego czasu. Obecnie rzadko się zdarza, żeby 

przedsiębiorca nie udzielił rzecznikowi wyjaśnień. Rzecznik przy podejmowaniu decyzji o wystąpieniu 

do sądu z wnioskiem o ukaranie przedsiębiorcy za nie ustosunkowanie się przedsiębiorcy do jego 

uwag i opinii kieruje się przede wszystkim interesem konsumenta. Ukaranie przedsiębiorcy jest 

postępowaniem niezależnym i nie załatwia sprawy konsumenta, jak również nie ma wpływu na 

skuteczność egzekwowania roszczenia konsumenta.  

W przypadku spraw, gdzie konsument i przedsiębiorca mają odmienne zdanie co do 

występowania wad ( szczególnie w przypadkach reklamacji, dotyczących jakości wykonanej usługi ), 

stosowaną formą działania, mającą na celu polubowne załatwienie sporu są oględziny w 

mieszkaniach konsumentów z udziałem rzecznika i przedsiębiorcy. W innych przypadkach rzecznik 

organizuje spotkania w swoim biurze, doprowadzając strony do zawarcia ugody. Skuteczność tej 

metody jest bardzo duża, ponieważ okazuje się, że bezpośredni kontakt stron sporu sprawia, że dużo 

łatwiej jest osiągnąć kompromis i doprowadzić do polubownego załatwienia sporu. 

Rzecznik w roku 2018 kontynuował współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów oraz Inspekcją Handlową w zakresie ochrony praw konsumentów. Na bieżąco 

współpracował z następującymi instytucjami, które działają na rzecz ochrony praw konsumentów: 

• Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich 

• Europejskim Centrum Konsumenckim 

• Urzędem Regulacji Energetyki 

• Urzędem Komunikacji Elektronicznej 

• Stowarzyszeniem Rzeczników 

• Rzecznikiem Finansowym 

• Federacją konsumentów  

 

W omawianym okresie wielu mieszkańców powiatu kolskiego zwracało się również  do 

rzecznika ze swoimi problemami, niezwiązanymi z prawem konsumenckim. Zaliczały się do nich 

sprawy członków wspólnot mieszkaniowych, najemców mieszkań i mieszkań komunalnych, sprawy 

dotyczące interpretacji przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa 

spadkowego, ochrony danych osobowych, sporów z organami administracji publicznej, zasadności 

wprowadzanych podwyżek za dostawę wody. W takich przypadkach rzecznik udzielał informacji i 

wskazywał instytucje właściwe do rozpatrzenia danej sprawy. 
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Oceniając działalność Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy zauważyć, że cieszy się 

on dużą popularnością wśród mieszkańców powiatu kolskiego. Świadczy o tym duża liczba 

mieszkańców kontaktująca się z rzecznikiem. W wyniku prowadzonej różnymi sposobami edukacji w 

tym zakresie, obserwuje się  zwiększającą się znajomość praw przez konsumentów ale w dalszym 

ciągu daje się zauważyć zbyt niską znajomość przepisów przez przedsiębiorców. Stąd wśród 

negatywnych zjawisk i przyczyn sporów między konsumentami a przedsiębiorcami wymienić można 

nierespektowanie lub niekorzystne interpretowanie praw konsumenta przez przedsiębiorców, 

ograniczanie swojej odpowiedzialności, stosowanie niedozwolonych klauzuli umownych lub 

stosowanie agresywnej reklamy. Aby temu zapobiec Rzecznik musi kontynuować różne formy i 

metody udzielania pomocy  konsumentom. Wiąże się to z jednej strony z wielością wnoszonych 

problemów a także  wyjątkowością spraw. Część z nich nie  mieści się w zakresie działania rzecznika, 

lecz należy ukierunkować wnioskodawcę co do dalszych możliwości pozytywnego dla niego 

rozstrzygnięcia. Ważną rolą rzecznika okazuje się działalność interwencyjna i mediacyjna. Dzięki  

systematycznemu i wytrwałemu monitorowaniu niektórych poczynań przedsiębiorców znane są ich 

sposoby kontaktów z kupującymi, a reakcja rzecznika przynosi efekt w postaci zaniechania 

niekorzystnych zachowań. Zdecydowana większość przedsiębiorców pozytywnie rozpatruje 

reklamacje po interwencji rzecznika. Skuteczna i aktywna działalność sprzyja dobremu wizerunkowi 

powiatu jako przyjaznego mieszkańcom, podejmującego i rozwiązującego ich problemy. Stąd istotną 

sprawą jest umiejętne i cierpliwe wnikanie w treść spraw oraz spełnianie oczekiwań 

poszkodowanych. Zaznaczyć tu należy iż praca ta wymaga szczególnego obiektywizmu tak, aby 

żądania konsumentów miały charakter rzeczowy i uzasadniony i nie naruszały dobrych obyczajów w 

relacjach sprzedawca/konsument, z czym także rzecznik się spotyka.  

Rosnąca z roku na rok ilość spraw powoduje, że rzecznik musi bardzo wnikliwie monitorować 

przepisy prawne i przeciwdziałać wszelkim praktykom naruszającym interesy konsumentów poprzez 

m.in. szersze wyjście z nowymi formami edukacyjnymi poprawiającymi świadomość konsumenta. 

Działalność  rzecznika konsumentów jest bowiem bardzo ważna dla mieszkańców powiatu kolskiego, 

gdyż w tym miejscu uzyskują pomoc w egzekwowaniu swoich praw w sprawach indywidualnych.  
 

 

V.1.2) Informacja w zakresie oświaty, kultury i sportu  
 

Zdania oświatowe Powiatu Kolskiego wynikają w szczególności z postanowień ustawy o 

samorządzie powiatowym, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela, a także z 

przepisów wykonawczych do tych ustaw. Oprócz zadań związanych z oświatą Wydział realizuje 

również zadania z zakresu kultury i sportu. W ramach kompetencji i zadań Wydziału Oświaty, Kultury 

i Sportu w 2018 roku wydano:  

 15  opinii  w sprawie wyrażenia zgody na nauczanie indywidualne,   

 1 opinię w sprawie wyrażenia zgody na zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki  

kształcenia, 

 1 opinię w sprawie  indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 8  skierowań do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego,  

 3  skierowania   do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  

 4 skierowania do kształcenia specjalnego. 

 przeprowadzono 3  postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. 
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Wydział prowadził także działania związane z naborem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych                        

na rok szkolny 2018/2019. Ponadto sprawowano nadzór nad stowarzyszeniami. Przeprowadzono, 

również postępowanie konkursowe dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W 2018 roku przeprowadzono 

postępowanie konkursowe na dyrektora szkoły - Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza 

Wielkiego w Kole. 

W obszarze kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2018 roku zrealizowano 

następujące zadania: 

 Udzielono pomocy finansowej Gminie Kłodawa w wysokości 3.000,00 zł na wykonanie zadań 

pn. „VIII Ogólnopolskie Spotkania Taneczne Terpsychora 2018” i Powiatowy Przegląd 

Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Wiosenne Nutki 2018”. Zadania wykonuje Gminny 

Ośrodek Kultury w Kłodawie. 

 Udzielono pomocy finansowej w kwocie 2.000,00 zł dla  Gminy Dąbie na wykonanie zadania 

pn. „Organizacja XXX Przeglądu Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dąbie”. Zadanie 

wykonuje Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu. 

 Dotacja przekazana Gminie Miejskiej Koło na wykonanie zadania pn. Wydanie publikacji  

pt: „Stulecie czynu niepodległościowego na Ziemi Kolskiej”. Zadanie zostanie wykonane przez 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. 

 Udzielono dotację zgodnie z zawartym porozumieniem między Powiatem Kolskim a Gminą 

Miejską Koło na wykonanie zadań z zakresu biblioteki powiatowej przez Powiatową  i Miejską 

Bibliotekę Publiczną w Kole – 101 420,00 zł 

 Udzielono dotację na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku: 

Kościół Parafialny pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem – etap II. - 

20 000,00 zł 

W roku 2018 zostały zorganizowane imprezy kulturalne takie jak XX Powiatowy Przegląd 

Orkiestr Dętych oraz XII Powiatowe Spotkanie z Folklorem. Powiat Kolski jest również 

współorganizatorem zawodów sportowych na poziomie powiatowym, współorganizacja odbywa się 

między Powiatem, Szkolnym Związkiem Sportowym  „Wielkopolska” w Poznaniu oraz szkołą, która 

staje się gospodarzem. Zawody przeprowadzane są w trzech kategoriach wiekowych: Igrzyska dzieci 

(szkoły podstawowe klasy IV-VI), Igrzyska Młodzieży Szkolnej (szkoły podstawowe VII-VIII oraz 

oddziały gimnazjalne). W rozgrywki wpisano następujące dyscypliny: drużynowe biegi przełajowe, 

piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, trójbój lekkoatletyczny, czwórbój lekkoatletyczny, 

lekkoatletyka, piłka nożna, streetball, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, sztafetowe biegi 

przełajowe, drużynowe mistrzostwa w tenisie stołowym, piłka ręczna, szachy drużynowe, tenis 

stołowym, warcaby, unihokej, pływanie drużynowe oraz halowa piłka nożna. 

Ocenę realizacji zadań oświatowych na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku 

przedstawiono w Rozdziale VI.  

 

V.1.3) Informacja w zakresie środowiska, rolnictwa i leśnictwa 
 

Realizacja zadań Wydziału w roku 2018 wynikała z określonych ustawami zadań starosty z 

zakresu gospodarki odpadami, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi, leśnictwa, łowiectwa, 

rybactwa śródlądowego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, geologii, a także 

bieżącego zapotrzebowania  w w/w zakresie. Wydział prowadzi także nadzór nad spółkami wodnymi 
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poprzez  kontrolę uchwał podjętych przez organy spółki oraz  brano udział w zebraniach. W zakresie 

zagadnień związanych z korzystaniem z żywych zasobów wód śródlądowych w 2018 roku wydano: 
 

 219 kart wędkarskich, 

 41 dokumentów potwierdzających rejestrację sprzętu pływającego służącego do 

amatorskiego połowu ryb  

 2 legitymacje strażników Społecznej Straży Rybackiej. 

 

W zakresie zadań z zakresu gospodarki odpadami wynikające z ustawy  z dnia 27.04.2001r. o   

odpadach wydano: 

 1 zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 1 decyzję wygaszającą zezwolenie na zbieranie odpadów, 

 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż 

niebezpieczne z uwzględnieniem zbierania odpadów. 

 

W zakresie zadań z zakresu ochrony powierzchni i wnętrza ziemi wynikające z ustawy z dnia 9 

czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze zatwierdzono decyzją: 

 1 projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich,  

 2 dokumentacje hydrogeologiczne określające zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 

podziemnych. 

 1 dokumentację geologiczną określającą warunki geologiczno-inżynierskie podłoża 

budowlanego. 

 1 dodatek do dokumentacji geologicznej- rozliczenie zasobów złoża kruszywa naturalnego. 

 

Ponadto przyjęto 3 projekty robót geologicznych na wykonanie odwiertów w celu 

wykorzystania ciepła Ziemi oraz jedną dokumentację geologiczną z wykonania pompy ciepła. Wydział 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa prowadził również nadzór i kontrolę w zakresie 

wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu udzielonej koncesji w tym kontrolę opłat 

eksploatacyjnych za wydobyte  kruszywo naturalne. W tym zakresie w 2018 roku wydano: 

 1 decyzję przenoszącą prawa i obowiązki wynikające z posiadanej koncesji, 

 1 decyzję wygaszającą koncesję, 

 3 decyzje określające wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej za wydobyte kruszywo 

naturalne. 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska: 

 przyjęto 18 zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

 przyjęto 32 aktualizacje do zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

 wydano 2 pozwolenia na wytwarzanie odpadów, 

 wydano dwa pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, 

 wydano dwie decyzje określające dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do środowiska, 

 dokonano trzech analiz pozwoleń zintegrowanych, dla WIPASZ Koło,  Zakłady Mięsne w Kole, 

OSM w Kole. 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dokonano zmiany w decyzjach zezwalających na 
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emisję gazów cieplarnianych dla instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów 

cieplarnianych. 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach związane z 

nadzorem nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa wydano: 

 751 zaświadczeń w związku z art.37a ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 

czy grunt o którym mowa w art.3 jest objęty uproszczonym planem urządzenia lasu lub 

decyzją, o której mowa w art.19 ust.3 ustawy o lasach; 

 4 decyzje zezwalające na zmianę lasu na użytek rolny w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach potrzeb właścicieli lasów. 

 

W ramach powierzonego nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności  

Skarbu Państwa Nadleśniczemu Nadleśnictwa Koło wydano: 

 6 decyzji określających zadania dla właścicieli lasów z zakresu gospodarki   leśnej, 

 2 decyzje na powierzchni  2,71 ha, 

 4 decyzje na powierzchni 0,10 ha. 

 103 świadectwa legalności pozyskania drewna w lasach nie stanowiących własności  Skarbu 

Państwa na  ogólną masę pozyskanego drewna 888,43 m3 w tym grubizna 887,81 m3. 

 

W zakresie zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

wydano 48 decyzji zezwalających na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach będących 

własnością gmin powiatu kolskiego oraz 2 decyzje odmawiające zezwolenia na usunięcie drzew 

rosnących na nieruchomościach będących własnością gmin powiatu kolskiego. Ponadto w zakresie 

zadań wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowieckie naliczono czynsz 

dzierżawny dla kół łowieckich i wysłano rachunki czynszu dzierżawnego za rok gospodarczy 

2018/2019.  

Ocenę stanu środowiska w powiecie kolskim przedstawiono w Rozdziale XIII.  
 

V.1.4) Informacja w zakresie promocji, rozwoju i zarządzania kryzysowego   
 

Działania promocyjne Powiatu Kolskiego realizowane przez Wydział Promocji, Rozwoju i 

Zarządzania Kryzysowego w 2018 roku związane były głównie z organizacją lub współorganizacją 

wielu imprez i uroczystości o charakterze powiatowym, m.in.: V Kolskiego Tygodnia Żołnierzy 

Wyklętych, Święta Narodowego Konstytucji 3 Maja, „Dnia Ogórka” w Karszewie, gm. Dąbie, 

„Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego”, „Kolskiego Pikniku Jeździeckiego”, uroczystej 

sesji Rady Powiatu Kolskiego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 100-lecia 

Powstania Wielkopolskiego oraz 20-lecia Powiatu Kolskiego, uroczystości nadania sztandaru KPP w 

Kole w dniu 28 września, Gali Niepodległości w dniu 11 października i Narodowego Święta 

Niepodległości czy też obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ponadto w 

2018 roku z okazji 20. rocznicy powstania Powiatu po reformie administracyjnej wydano publikację 

pn. „20 lat Powiatu Kolskiego w 100-lecie Niepodległości Polski”. Publikacja zawiera krótki rys 

historyczny oraz podsumowanie inwestycji i projektów zrealizowanych w poszczególnych kadencjach 

w obszarach obejmujących zadania samorządowe.  

Oprócz działań promocyjnych wydział wykonywał, również zadania obronne wynikające z 

„Planu zasadniczych przedsięwzięć pozamilitarnych przygotowań obronnych powiatu kolskiego na 

2018”. Główny wysiłek pozamilitarnych przygotowań obronnych w powiecie kolskim koncentrowano 
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na kontynuowaniu zgrywania obsad osobowych stanowisk kierowania jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez starostę oraz 

doskonaleniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w powiecie kolskim w warunkach 

wyższych stanów gotowości obronnej państwa, w trakcie przedsięwzięć przygotowawczych do 

ćwiczeń i treningów sztabowych, a także w czasie ich trwania. Do najistotniejszych przedsięwzięć 

zrealizowanych w 2018 roku w ramach pozamilitarnych przygotowań obronnych należy zaliczyć: 

 opracowanie i przesłanie do Wojewody Wielkopolskiego „Narodowego Kwestionariusza Przygotowań 
Obronnych – 2017”, 

 aktualizację „Planów operacyjnych funkcjonowania organów administracji publicznej powiatu 
kolskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”, 

 przeprowadzenie powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego zgodnie z „Programem szkolenia 
obronnego na lata 2017-2019” oraz „Planem szkolenia obronnego powiatu kolskiego na 2018 rok”, 

 bieżącą aktualizację Planów Akcji Kurierskiej na terenie powiatu kolskiego, 

 współudział w grach decyzyjnych i treningach sztabowych organizowanych przez terenowe organy 
administracji wojskowej i samorządowej, 

 przeprowadzenie szkoleń i udzielenie niezbędnej pomocy organom samorządu terytorialnego powiatu 
kolskiego w zakresie opracowania dokumentacji, uruchomienia i przeprowadzenia akcji kurierskiej, 

 przeprowadzenie kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w 8 jednostkach 
organizacyjnych powiatu kolskiego oraz 3 wydziałach starostwa. 

 

Oprócz ww. działań w 2018 roku Wydział przeprowadził również kwalifikację wojskową na 

terenie powiatu kolskiego, która trwała w okresie od 01 marca do 26 marca 2018 r. Miejscem 

kwalifikacji były pomieszczenia Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Kole. Przed 

Powiatową Komisją Lekarską w Kole na 464 wezwanych osób rocznika podstawowego, stanęły 453 

osoby. Nie stawiło się 11 osób, których nieobecność usprawiedliwiono. Z kolei z rocznika starszego 

wezwano 10 osób, a stawiło się 4. Pozostałe 6 osób zostało usprawiedliwione. Wobec wszystkich 

wymienionych orzeczono grupy zdrowia. Nikt nie został skierowany na ekspertyzy. Środki finansowe 

wykorzystano na wynagrodzenia dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej, osób wprowadzających 

dane do ewidencji wojskowej, prowadzącej zajęcia ze stawiającymi się do kwalifikacji, składki na 

ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej. Na przeprowadzenie tego zadania wydatkowano kwotę w wysokości ogólnej 

21 462,17 zł; 

 

 

V.1.5) Informacja w zakresie gospodarki nieruchomościami  
 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami realizuje wiele różnorodnych i rozległych zagadnień, a 

w szczególności realizuje politykę powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami stanowiącymi 

własność Powiatu Kolskiego oraz wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej w stosunku do 

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonuje również inne zadania wynikające z 

przepisów prawa a należące do właściwości rzeczowej Wydziału m.in. realizuje przepisy ustawy o 

ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

 Wykonując zadania  z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania zasobem 

nieruchomości Skarbu Państwa, prowadzono na bieżąco ewidencję  zasobu nieruchomości Skarbu 

Państwa, którego liczba i powierzchnia na 2018 rok stanowiła 2300 działek o pow. 898,6393 ha. 
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Z tytułu odpłatnego udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa w 2018 roku uzyskano 

dochody w kwocie 1 217 086,02 zł, a ogółem dochody uzyskane z różnych tytułów wyniosły 1 265 

332,98 zł. 

 Zasób nieruchomości Skarbu Państwa ,  w 2018 roku  uległ zmianie na skutek m.in. sprzedaży 

3 nieruchomości Skarbu Państwa  i nabycia w drodze zasiedzenia 4 nieruchomości położonych w 

Dąbiu o łącznej pow. 1,0511 ha, ponadto: 

 w ramach rozpatrzonych spraw wydano 41 decyzji administracyjnych w tym 25 decyzji 

zobowiązujących właścicieli gruntów do udostępnienia nieruchomości inwestorom, 

 

 dokonano aktualizacji opłat rocznych: 

 z tytułu  użytkowania wieczystego dla 16 działek, 

 z tytułu trwałego zarządu dla 3 działek, 

 

 w ramach regulowania stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa m.in. : 

 złożono do  Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Kole 3 wnioski o zasiedzenie 8 nieruchomości 

na własność Skarbu Państwa, 

 złożono do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kole 22 wnioski  o ujawnienie   

własności Skarbu Państwa i sprostowanie zapisów ujawnionych w Księgach Wieczystych, 

 

 prowadzono 11 postępowań  w sprawach  m.in. 

 dokonania darowizn nieruchomości  Skarbu Państwa, 

 sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 

 ustalenia i wypłaty odszkodowań, 

 

 sporządzono i przekazano do Krajowego Zasobu Nieruchomości zatwierdzone przez 

Wojewodę Wielkopolskiego wykazy nieruchomości Skarbu Państwa, a następnie 

aktualizowano na bieżąco  dane w wykazach w celu sporządzenia wymaganych  sprawozdań. 

Wykazy obejmują łączną ilość działek 2204. 

 W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w roku 2018 dokonano 358 uzgodnień w 

sprawie decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych, wydano 406 decyzji 

administracyjnych o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej w tym : 376 decyzji umarzających, 30 

decyzji wyłączających grunty z produkcji rolniczej i 8 decyzji z naliczeniem opłat za wyłączenie, 

wydana została 1 decyzja o uznaniu rekultywacji za zakończoną oraz 2 decyzje ustalające kierunek 

rekultywacji. 

Pozostałe zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami w zakresie 

gospodarowania mieniem powiatowym przedstawiono w osobnym rozdziale. 

 

V.1.6) Informacja w zakresie architektury i budownictwa 
 

Wydział Architektury i Budownictwa w roku 2018 na bieżąco realizował zadania w zakresie: 

prowadzenia postępowania i rozstrzygania w sprawach z  zakresu architektury i  budownictwa 

poprzez: wydawanie pozwoleń na budowę oraz na rozbiórkę budynków i obiektów budowlanych, 

zmian decyzji pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania 

obiektu budowlanego, wydawanie decyzji w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę, 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 
 

66 | S t r o n a  

 

przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych 

obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce obiektu 

budowlanego, rejestracja dzienników budowy, wydawanie zaświadczeń potwierdzających 

powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych do dodatku mieszkaniowego, wydawanie 

zaświadczeń o samodzielnych lokalach mieszkalnych i użytkowych.  

W 2018 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęły 3 444 sprawy. W ramach 

tych spraw wpłynęło: 

 666 wniosków o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

 27 wniosków o wydanie pozwolenia  na rozbiórkę, 

 41 wniosków o przeniesienie decyzji  pozwolenia na budowę, 

 1 wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na rozbiórkę. 

Z w/w wniosków pozytywnie rozpatrzono wydając: 

 658 decyzje pozwolenia na budowę, 

 41 decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę, 

 27 decyzji  pozwolenia na rozbiórkę, 

 1 decyzję przeniesienia pozwolenia na rozbiórkę. 

W 2018 roku do Wydziału Architektury i Budownictwa wpłynęło 791 zgłoszeń robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. W 14 przypadkach wydano sprzeciw przyjęcia zgłoszenia, 26 

zgłoszeń wycofano związku ze zmianą planów inwestycyjnych inwestora. Pozostałe 751 zgłoszenia 

przyjęto jako pozytywne.  

W związku z podjętą w Powiecie Kolskim akcją usuwania azbestu Wydział przyjął w 

wymienionej wyżej liczbie 140 zgłoszeń dotyczących wymiany azbestu na budynkach. Wydział przyjął 

ponadto 14 zgłoszeń zamiaru budowy z projektem budowlanym. Z w/w zgłoszeń 12 rozpatrzono 

pozytywnie, w 1 przypadku wydano sprzeciw a  1 pozostawiono bez rozpatrzenia.  

W ciągu roku w ramach kompetencji Wydziału załatwiono szereg spraw związanych z 

wydawaniem różnego rodzaju zaświadczeń i tak: 

 wydano 17 zaświadczeń o powierzchni i wyposażeniu budynków dla  uzyskania dodatku 

mieszkaniowego; 

 wydano  26 zaświadczeń o samodzielnych lokalach mieszkalnych; 

 na wniosek  inwestorów   zarejestrowano  584 dzienniki budowy; 

 wydano 17 pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego;  

 wydano 19 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania. 

Po analizie powyższych danych względem roku 2017 należy stwierdzić, że budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne osiągnęło porównywalny poziom z ubiegłym rokiem. W 2017 nie 

wydano natomiast pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, a w 2018 wydano 

trzy takie pozwolenia. Zaobserwowano, również w powiecie kolskim wzrost pozwoleń na 

budowę  budynków inwentarskich i gospodarczych w stosunku do ubiegłego roku. 
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V.1.7) Informacja w zakresie geodezji, kartografii i katastru   
 

 Rok  2018 był dość przełomowy w zakresie realizacji zadań z dziedziny geodezji i kartografii w 

Powiecie Kolskim. W roku tym udało się zrealizować część istotnych zadań postawionych przed 

administracją geodezyjną szczebla powiatowego już w roku 2010, ale pozbawionych dodatkowego 

wsparcia finansowego ze strony budżetu państwa. Trzeba podkreślić, że wszystkie zadania związane z 

geodezją i kartografią, realizowane przez samorząd powiatowy, należą do kategorii zadań zleconych, 

realizowanych w imieniu Skarbu Państwa, a zatem finansowanie ich winno odbywać się z budżetu 

państwa.  

Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 2018 roku należały: 

 przetworzenie analogowej mapy zasadniczej do postaci rastrowej na terenie całego powiatu, 

 zakończenie prac związanych z utworzeniem bazy danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci 

Uzbrojenia Terenu (GESUT) na obszarze części miasta Koła oraz na obszarze całej gminy Koło 

(rozpoczęcie ich nastąpiło w roku 2017), 

 wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie 8 obrębów ewidencyjnych 

w gminie Grzegorzew (Barłogi, Boguszyniec, Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, 

Bylice, Bylice Kolonia, Kiełczewek i Zabłocie), 

 częściowa rozbudowa systemu informatycznego do prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w tym zwiększenie liczby stanowisk do obsługi 

geometrycznych baz danych z 4 do 10 oraz ujednolicenie ich poziomu, 

 zakup sprzętu do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w 

postaci urządzenia wielofunkcyjnego A3 o wartości 15375,00 złotych, urządzenia 

wielofunkcyjnego A0 o wartości 164.820,00 złotych oraz sprzętu komputerowego o ogólnej 

wartości 369.606,40 złotych. 

Większość wymienionych zadań udało się wykonać w ramach realizowanego przez Powiat 

Kolski projektu, z udziałem środków Unii Europejskiej, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt ten realizowany jest na podstawie umowy 

zawartej w 2017 roku z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, a jego zakończenie przewidziane 

jest na 31 marca 2019r. Tytuł projektu: „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz 

uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego”.  

W ramach tego projektu w 2018 roku zrealizowano następujące zadania: 

 założenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na terenie części miasta Koła 

oraz na terenie całej gminy Koło, 

 przetworzenie wszystkich arkuszy mapy zasadniczej do postaci rastrowej, 

 zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania bazodanowego do prowadzenia 

geodezyjnych   baz danych oraz uruchomienia e-usług, 

 zawarto umowę na rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która została częściowo zrealizowana w 2018, 

 przeprowadzono działania promocyjne projektu. 

Spośród zrealizowanych w roku 2018 zadań najbardziej przełomowym jest przetworzenie 

mapy zasadniczej do postaci rastrowej ponieważ spowodowało ono rozpoczęcie zupełnie nowego 

sposobu wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych przez firmy geodezyjne. Stawia ono 
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jednocześnie duże wyzwania przed pracownikami Starostwa Powiatowego zatrudnionymi w Wydziale 

Geodezji, Kartografii i Katastru, którzy również muszą opanować umiejętność nowego sposobu 

prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jak również, niejednokrotnie, 

wspomagać swoją wiedzą wykonawców prac geodezyjnych. 

Należy jednak również stwierdzić, że aktualny stan państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego, a szczególnie baz danych, do założenia których została zobowiązana administracja 

geodezyjna szczebla powiatowego w wyznaczonym czasie, daleki jest od stanu modelowego 

zdefiniowanego w przepisach. Natomiast utworzenie ich wymaga wielomilionowych nakładów, czego 

budżet państwa, jak dotychczas, nie finansuje. 

Jedynym pocieszeniem w tej sytuacji może być to, że podobny stan występuje na terenie 

całego kraju, a do wyjątków należą duże aglomeracje miejskie, gdzie następuje integracja zadań 

geodezyjnych z zadaniami własnymi gmin, takimi jak planowanie przestrzenne, wymiar podatków, 

budowa i eksploatacja własnych sieci uzbrojenia terenu (kanalizacja, wodociągi), bowiem tam 

inwestowanie w zadania geodezyjne przynosi wymierne efekty w realizacji zadań własnych. 

Natomiast bieżąca działalność Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru w 2018 roku 

wynikającą z realizacji zadań nałożonych na ten wydział charakteryzują następujące liczby:  

 wprowadzono 7.887 zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków, 

 wydano 43 decyzje w sprawach indywidualnych (w tym klasyfikacyjne), 

 wydano 1.363 zaświadczeń na podstawie ewidencji gruntów i budynków dla komorników, 

CBA, CBŚ, KRUS-U, Urzędu Skarbowego i innych organów, 

 do Sądu Rejonowego w Kole wysłano 280 zawiadomień o zmianach wprowadzonych w 

ewidencji gruntów i budynków oraz 35 wniosków o sprostowanie z urzędu zapisów w dziale I 

księgi wieczystej, 

 obsłużono 5.502 zamówienia na materiały i dokumenty z państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, 

 obsłużono 1.937 zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, 

 przyjęto do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 1.800 szt. dokumentacji 

technicznych stanowiących wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych oraz uwierzytelniono 

dokumenty przeznaczone dla zamawiającego, 

 uzgodniono 161 szt. dokumentacji dotyczących  budowy nowych sieci uzbrojenia terenu, 

 wystawiono 8.849 szt. rachunków na łączną kwotę 616 263,49 złotych. 

 Przez cały rok 2018 na bieżąco uzupełniana była baza danych mapy ewidencyjnej, zarówno na 

podstawie napływających wyników prac geodezyjnych, jak również w ramach działań własnych, 

podejmowanych z urzędu, w miarę zauważonych nieprawidłowości. Ponadto w minionym roku 

rozpoczęto bieżące prowadzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz 

bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych 

opracowań kartograficznych w skalach od 1:500 do 1:5000.  

Ponadto w związku z przetworzeniem arkuszy mapy zasadniczej do postaci rastrowej 

rozpoczęto prowadzenie tej mapy w postaci hybrydowej, polegającej na systematycznym 

zastępowaniu obrazu rastrowego danymi wektorowymi. Kontynuowano, również tworzenie 

cyfrowych kopii dokumentów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz dokumentacji wszystkich zmian danych ewidencyjnych. 
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V.1.8) Informacja w zakresie komunikacji i transportu  
 

W 2018 roku do Wydziału Komunikacji i Transportu wpłynęło 10 655 wniosków o rejestrację 

pojazdów. Wyrejestrowano na stałe 1 912 pojazdów.  Skreślono z tutejszej ewidencji 3 326 pojazdów     

i potwierdzono ich dane. Przyjęto do depozytu 1 009 dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez 

Policję. Wydano 506 wtórników dowodów rejestracyjnych , kart pojazdów, nalepek kontrolnych oraz 

tablic rejestracyjnych pojazdów. Dokonano 3 114 wymian dowodów rejestracyjnych z uwagi na brak 

miejsca na kolejne wpisy badań technicznych. W tym czasie wydano 510 tablic próbnych celem 

dokonania badania technicznego pojazdu lub wywozu pojazdu za granicę.  

Ogółem w 2018 roku Wydział Komunikacji i Transportu wydał 28 156 decyzji 

administracyjnych, w tym:  

 23 732 decyzji z tytułu rejestracji pojazdów, 

 4 359 decyzji z tytułu uprawnień do kierowania pojazdami, 

 65 decyzji pozostałych. 

Ponadto w 2018 roku wydano 3 025 dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami 

mechanicznymi (praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy). Wpłynęło 226 spraw z Wydziałów 

Karnych Sądów Rejonowych celem wykonania orzeczonego środka karnego – zakazu kierowania 

pojazdami. Wydano 1 032 decyzji o cofnięciu, zatrzymaniu i skierowaniu na badania lekarskie, 

psychologiczne i kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy. Skierowano na kurs reedukacyjny 143 

kierowców. Przywrócono uprawnienia 93 kierowcom. 

Zażądano 112 akt ewidencyjnych kierowców. Przekazano do innych urzędów 242 akta 

ewidencyjne kierowców. W opisywanym okresie wydano 49 zezwoleń na prowadzenie pojazdów 

uprzywilejowanych oraz udostępniono 1 951 Profili Kandydata na Kierowcę. 

W 2018 roku wpisano do ewidencji 3 oraz wykreślono 3 instruktorów nauki jazdy. Wpisano 

do rejestru 1 podmiot prowadzący Ośrodek Szkolenia Kierowców oraz wykreślono z rejestru 2 

ośrodki. Przeprowadzono kontrolę w 27 ośrodkach szkolenia kierowców oraz wpisano do rejestru 2 

diagnostów samochodowych i przeprowadzono  kontrole w  16 stacjach kontroli pojazdów.        

W 2018 roku udzielono również 13 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika 

drogowego na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy i osób, 5 

licencji na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy  oraz 8 zezwoleń na wykonywanie 

regularnych przewozów osób wraz z odpowiednimi wypisami. Łącznie w 2018 roku wydano 12 decyzji 

o cofnięciu lub wygaśnięciu licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego rzeczy lub 

osób. Wydział Komunikacji i Transportu wydał także 10 zaświadczeń na wykonywanie przewozów 

drogowych na potrzeby własne wraz z odpowiednimi wypisami. W minionym roku przeprowadzono 

kontrolę dokumentów 15 przedsiębiorców posiadających licencję na wykonywanie krajowego 

transportu drogowego osób lub rzeczy oraz 9 przedsiębiorców, którym wydano zaświadczenia na 

przewozy drogowe na potrzeby własne. W  minionym roku Wydział wydał 167 zaświadczeń 

potwierdzających dane o rejestracji pojazdów oraz wydane uprawnienia. 
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V.1.9) 
Informacja w zakresie zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego 
transportu zbiorowego 

 

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego 

transportu zbiorowego zapewnia nadzór nad drogami powiatowymi i gminnymi m.in. w zakresie: 

rozpatrywania projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu, 

opracowuje lub zleca do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski 

wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, przedkłada Staroście do 

zatwierdzenia projekty organizacji ruchu oraz przekazuje zatwierdzone projekty do realizacji. Ww. 

stanowisko prowadzi także kontrolę prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków 

drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności 

z zatwierdzoną organizacją ruchu.  

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem na drogach i organizacji publicznego 

transportu zbiorowego prowadzi również sprawy związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na 

parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie Powiatu Kolskiego oraz prowadzenie spraw 

związanych z publicznym transportem zbiorowym.  

W 2018 roku w ramach wykonywanych zadań wydanych zostało:  

 7 zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. II i III, 

 2 decyzje dotyczące zapłaty kosztów związanych z usuwaniem i przemieszczaniem pojazdów 

na parkingach strzeżonych zlokalizowanych na terenie powiatu kolskiego, 

 16 zezwoleń na wjazd w strefę ograniczonego tonażu do 4 ton w m. Koło, 

 12 decyzji na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny. 

 

Ponadto rozpatrzono i przedłożono Staroście projekty stałej i czasowej zmiany organizacji 

ruchu na drogach powiatowych i gminnych w ilości 138 szt. (w tym 26 szt. stałej organizacji ruchu), 

dokonano 181 odpowiedzi na wnioski w sprawach zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i 

gminnych w powiecie kolskim. 

 

2. Działalność powiatowych jednostek   
 

 

V.2.1) Powiatowy Zarząd Dróg w Kole    
 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole jest jednostką organizacyjną Powiatu Kolskiego i powstał z 

dniem 1 stycznia 1999r. na mocy rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 

grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji okręgowych dróg publicznych oraz 

będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji 

publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz. U. poz. 1027 z 1998r.). 

Jednostka realizuje obowiązki i uprawnienia zarządcy dróg powiatowych na obszarze Powiatu 

Kolskiego w oparciu o przepisy zawarte w ustawie o drogach publicznych. 

W ramach bieżącej działalności w zakresie pasa drogowego oraz ewidencji Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kole w 2018 roku wystawił:  

 8 szt. warunków technicznych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

 381 szt. uzgodnień lokalizacyjnych i uzgodnień projektów decyzji warunków zabudowy i 

lokalizacji celu publicznego 

 530 szt. decyzji na zajęcie pasa drogowego 
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 298 szt. wezwania do zapłaty - opłata roczna za umieszczenie  urządzeń  w pasie drogowym 

 13 szt. umów użyczenia gruntów 

 25 szt. umowy na wycinkę drzew 

 

Ponadto PZD w Kole w 2018 roku prowadził procedury związane z wycinką drzew z pasa 

drogowego,  ewidencję dróg, ulic powiatowych i obiektów mostowych oraz przejazdów kolejowo-

drogowych. W 2018 roku dokonywano również kontroli przebiegu robót oraz odbiory zwalnianych 

odcinków pasów drogowych.  

Ponadto w 2018 r. do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wpłynęło 14 wniosków o 

odszkodowanie (szkody komunikacyjne i osobowe) z tytułu odpowiedzialności zarządcy za stan dróg.  

Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole polegała również na prowadzeniu inwestycji 

oraz remontów na drogach powiatowych. Opis tej działalności mający wpływ na stan dróg 

powiatowych przedstawiony został w Rozdziale VII tj. Ocena stanu dróg powiatowych.  
 

 

 

V.2.2) Powiatowy Urząd Pracy w Kole   
 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2018 roku  przyjął 

od pracodawców do realizacji 777 ofert pracy na 1.668 wolnych miejsc pracy w tym 47 stanowisk 

pracy dla osób  niepełnosprawnych. Ponadto w omawianym okresie urząd zorganizował 48 giełd 

pracy na 375 stanowisk pracy. Łącznie w spotkaniach z pracodawcami uczestniczyło 760 osób 

bezrobotnych z których zatrudnienie uzyskało 96 osób.  

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy wprowadziła nowe rozwiązanie umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców na 

podstawie zezwolenia na pracę sezonową. W ramach powyższego zezwolenia pracę mogą 

wykonywać wszyscy obywatele państw trzecich przez okres 270 dni w danym roku kalendarzowym w 

takich sektorach jak rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, zakwaterowanie, gastronomia w 

ramach poszczególnych podklas działalności według klasyfikacji PKD.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2018 roku przyjął od podmiotów powierzających 

wykonywanie pracy cudzoziemcom 416 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę przez obywateli Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, 

Federacji Rosji, Armenii. W/w cudzoziemcy mogą wykonywać pracę na podstawie wpisanego do 

ewidencji oświadczeń  oświadczenia w PUP przez okres 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Ponadto w 2018 roku urząd przyjął 136 wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca na terenie powiatu kolskiego oraz wydał 96 zezwoleń na pracę sezonową.  

W 2018 roku w Powiatowy Urząd Pracy w Kole wydał 11 589 decyzji administracyjnych, co 

stanowi spadek o 15% w stosunku do 2017 roku. Ponadto w 2018 roku wydano ogółem 836 

zaświadczeń, o 271 mniej niż w 2017 roku. 

Ocena stanu bezrobocia na terenie Powiatu Kolskiego w 2018 roku przedstawiona została w 

Rozdziale X niniejszego raportu.  
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V.2.3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole   
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole działa na mocy Uchwały Rady Powiatu 

Kolskiego Nr V/11/99 z dnia 18 stycznia 1999 roku i skupia zadania na rzecz pomocy dziecku i 

rodzinie, osób starszych, osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole 

realizuje określone ustawami zadania własne powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone 

uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej, 

wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Przy realizacji swoich zadań PCPR współpracuje z organami 

administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami 

wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie troszczy się o ludzi potrzebujących, udzielając pomocy 

doraźnej i przez prowadzenie form pomocy zinstytucjonalizowanej, wśród których należy wymienić 

m.in. rodziny zastępcze, pogotowia rodzinne, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy 

samopomocy, placówki opiekuńczo - wychowawcze, warsztaty terapii zajęciowej, rehabilitację 

zawodową i społeczną, poradnictwo itp. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2018 roku udzielało m.in. dofinansowań i 

indywidualnej pomocy osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu skutków niepełnosprawności, 

umożliwiając środowisku osób niepełnosprawnych powrót w maksymalnym dla siebie stopniu do 

wykorzystania potencjalnych zdolności i choć w pewnym stopniu osiągnięcia przez nich życiowej 

samodzielności i aktywności w sferze społecznej. W tym zakresie rozpatrzono ogółem 662 wnioski 

osób niepełnosprawnych. Wypłacono dofinansowanie dla 646 osób, w tym dla 371 mieszkańców wsi, 

363 kobiet i 57 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 

PCPR w Kole sprawuje także nadzór nad dwoma domami pomocy społecznej w Kole. W roku 

2018 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole dla osób 

przewlekle somatycznie chorych przy ul. Poniatowskiego 21 wynosił 3.498,00 zł, natomiast w Domu 

Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), 

znajdującego się przy ul. Blizna 55 średni koszt utrzymania wynosił 3.360,00 zł.  

Dla obu domów prowadzony był rejestr osób oczekujących na umieszczenie do ww. placówek 

w łącznej liczbie 9 osób. W roku 2018 wydanych zostało łącznie 106 decyzji administracyjnych w 

zakresie działań związanych z domami pomocy społecznej: 

 6 decyzji wydano w przedmiocie naliczenia odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS, 

 21 sporządzonych decyzji dotyczyło umorzenia wszczętych postępowań w przedmiocie ustalenia 

odpłatności za pobyt w DPS, 

 40 wydanych decyzji dotyczyło umieszczeń osób ubiegających się o pobyt w DPS , 

 33 decyzji administracyjnych sporządzono w zakresie wygaszenia decyzji w sprawie umieszczeń ze 

względu na zgony mieszkańców,  

 sporządzono 6 decyzji dotyczących zmiany czasookresu pobytu mieszkańców w DPS ze względu na 

powrót osób do środowiska bądź przeniesienie do innego DPS - u. 

Ocena stanu funkcjonowania systemu pomocy społecznej na terenie Powiatu Kolskiego w 

2018 roku przedstawiona została w Rozdziale VIII niniejszego raportu. 
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VI. OCENA REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH    
 

      Omawiając stan oświaty na terenie powiatu kolskiego należy mieć na uwadze dwa aspekty w 

tym zakresie. Jednym z nich jest fakt, że informację o stanie realizacji zadań oświatowych w 2018 

roku można przedstawić tylko i wyłącznie za rok szkolny 2017/2018, co zostało zawarte w niniejszym 

raporcie. Drugim aspektem są przedstawione informacje w zakresie stanu oświaty za 2018 rok, które 

zawierają dane na dzień 30 września 2018 roku. Dane te są danymi z systemu informacji oświatowej 

(SIO), w którym w 2018 roku były składane trzykrotnie tj. na dzień 31 marca, 10 września oraz 30 

września 2018 r. Zgodnie z przedstawionymi w niniejszym raporcie informacjami, dane na dzień 30 

września 2018 r. są danymi na podstawie, których naliczona została subwencja oświatowa dla 

powiatu kolskiego na 2019 rok.  

Powiat Kolski jest organem prowadzącym dla następujących szkół i placówek: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Kole  

 Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole  

 Zespół Szkół Technicznych w Kole 

 Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole  

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 

 Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu 
 

Stan oświaty w powiecie kolskim w 2018 roku w zakresie typów szkół, kierunków kształcenia 

oraz liczby uczniów w poszczególnych szkołach powiatu kolskiego na dzień 30 września 2018 roku 

przedstawia poniższa tabela. Z przedstawionych danych wynika, że najwięcej uczniów uczęszcza do 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole tj. 631 uczniów, natomiast najmniej uczniów posiada Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 273 uczniów. W Zespole Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w 

Kole liczba wychowanków to 204, na nią składają się jednak wychowankowie korzystający z Bursy 

Szkolnej.  
 

Tabela Nr 12. Typy szkół, kierunki kształcenia i liczba uczniów w poszczególnych szkołach i 
placówkach na dzień 30.09.2018r. 

Nazwa szkoły/placówki Typy szkół i kierunki kształcenia 
Liczba uczniów/ 
wychowanków 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Liceum ogólnokształcące 570 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - 
ADMINISTRACYJNYCH 

Liceum ogólnokształcące 

419 Technikum 
(Technik: Ekonomista, Geodeta, Obsługi Turystycznej) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

Liceum ogólnokształcące 

631 

Technikum 
(Technik: Informatyk, Ochrony środowiska, Pojazdów 

samochodowych) 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Branżowa Szkoła I stopnia 
(Fryzjer, Mechanik pojazdów samochodowych, Operator obrabiarek 

skrawających, Sprzedawca, Stolarz, Korektor i stroiciel 
instrumentów muzycznych) 

ZESPÓŁ OPIEKUŃCZO – 
EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY 

Szkoła Podstawowa Specjalna 

124 Szkoła Przysposabiająca do Pracy 

Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia  (Kucharz, Fryzjer, Stolarz) 
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Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 23 

Bursa Szkolna 57 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  

ZESPÓŁ SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 

Liceum ogólnokształcące 

273 Technikum 
(Technik: Logistyk, Elektryk, Informatyk, Mechanik, Handlowiec) 

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZE 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO 

Technikum 
(Technik: Informatyk, Rolnik, Technologii żywności, Żywienia i usług 

gastronomicznych, Ekonomista, Logistyk, Grafiki i poligrafii 
cyfrowej) 

370 

Internat 167 

 
W 2018 roku z budżetu powiatu kolskiego udzielono dotacji na częściowe pokrycie wydatków 

związanych z działalnością szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, łącznie w kwocie 

4.307.517,26 zł, gdzie plan wynosił 4.401.912,00 zł, zrealizowano zatem 97,86 %, w tym: 

- rozdz. 80116 – Szkoły policealne: 

Plan – 149.269,00 zł                    wykonanie – 124.629,66 zł,   tj. 83,49 % 

- rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia: 

Plan – 298.699,00 zł                    wykonanie – 288.845,74 zł,   tj. 96,70 % 

- rozdz. 80120 – licea ogólnokształcące: 

Plan – 195.236,00 zł                    wykonanie – 169.620,01 zł,   tj. 86,88 % 

- rozdz. 80151 – kwalifikacyjne kursy zawodowe: 

Plan – 3.758.708,00 zł                 wykonanie – 3.724.421,85 zł,   tj. 99,09 % 

 

W okresie sprawozdawczym dofinansowanie otrzymały n/w szkoły niepubliczne: 

 Centrum Szkoleniowe „Wiedza” w Koninie – filia Koło                                                        

 Centrum Nauki „Eureka” w Kłodawie                                            

 Stowarzyszenie „Z Edukacją w Przyszłość” w Korzeczniku 

 Społeczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Babiaku 

 Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „PRYMUS” w Kłodawie 

 

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 

Wychowawczego w Kole w rozdz. 85404: plan 69.291,00 zł, wykonano 58.117,92 zł, tj. 83,88 % oraz 

w rozdz. 85419: plan dotacji wynosi 1.671.817,00 zł, wykonano 84,25 % planu, tj. kwota  

1.408.456,35 zł. 

Natomiast dane statystyczne w zakresie szkół i placówek niepublicznych a kontekście liczby 

uczniów, słuchaczy czy tez kursantów przedstawia poniższa tabela.  

Tabela Nr 13. Szkoły i placówki niepubliczne, liczba uczniów/słuchaczy/kursantów według stanu w 
dniu 30.09.2018r. 

L.p. Nazwa szkoły/placówki Adres 
Liczba uczniów/ 
wychowanków/ 
kursantów KKZ 

1. Społeczna Branżowa Szkoła I  Stopnia w Babiaku 
ul. Poznańska 22a,  

62-620 Babiak 
48 

2. Branżowa Szkoła I  stopnia Centrum Nauki Eureka Kłodawa 
ul. 3-go Maja 5, 

 62-650 Kłodawa 
13 
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3. 
Szkoła  Policealna dla dorosłych Centrum Nauki Eureka w 
Kłodawie 

ul. 3-go Maja 5,  
62-650 Kłodawa 

6 

4. 
Liceum Ogólnokształcące Centrum Nauki Eureka  w 
Kłodawie 

ul. 3-go Maja 5,  
62-650 Kłodawa 

37 

5. 
Niepubliczna Szkoła Policealna  dla dorosłych „Prymus” w 
Kłodawie 

ul. Kościelna 15,  
62-650 Kłodawa 

7 
2287 kkz 

6. Akademicka  Szkoła Policealna 
ul. Poniatowskiego 22,  

62-600 Koło 
41 

7. Licem Ogólnokształcące  Centrum Szkoleniowe Wiedza 
ul. Kolejowa 5,  

62-600 Koło 
142 

8. 
Szkoła Policealna dla dorosłych Centrum Szkoleniowe 
Wiedza 

ul. Kolejowa 5,  
62-600 Koło 

57 

9. 
Branżowa Szkoła I stopnia w Korzeczniku  (kwalifikcyjne  
kursy zawodowe) 

Korzecznik 41, 
62-650 Kłodawa 

43 

10. Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczy 
ul. Wojciechowskiego 21A, 

62-600 Koło 

23 wychowanków 
8 wczesne 

wspomaganie rozwoju 

11. 
Szkoła  Policealna dla dorosłych Centrum Nauki Eureka w 
Kłodawie 

ul.  Toruńska 68,  
62-600 Koło 

- 

12. 
Liceum Ogólnokształcące Centrum Nauki Eureka  w 
Kłodawie 

ul. Toruńska 68, 62-600 
Koło 

- 

13. Branżowa Szkoła I stopnia Centrum Nauki Feniks Koło 
ul. Poniatowskiego 22,  

62-600 Koło 
- 

 

W niniejszym rozdziale przedstawiono również zestawienie planu dochodów, wydatków, 

zobowiązań i subwencji oświatowej za rok 2018 z rozbiciem na szkoły, których organem 

prowadzącym jest powiat kolski. Największą subwencję otrzymuje Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – 

Wychowawczy w Kole, natomiast najmniejsza subwencja przypada na rzecz Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie co związane jest oczywiście z liczbą uczniów w tej szkole o czym była 

mowa powyżej.  

Poniżej przedstawiono, również realizacje wydatków majątkowych w szkołach w 2018 roku. 
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Tabela Nr 14. Zestawienie planu, dochodów, wydatków, zobowiązań i subwencji oświatowej za rok 2018 

L.p. Nazwa szkoły SUBWENCJA Plan Dochody wykonane Wydatki wykonane 
Zobowiązania na dzień 

31.12.2018r. 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 3.702.344,48 zł 4.174.125,00 zł 60.593,81 zł 4.172.122,79 zł 265.541,82 zł 

2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kłodawie 

2.570.705,69 zł 3.675.847,00 zł 13.623,77 zł 3.670.030,11 zł 235.188,63 zł 

3. 
Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno – 
Wychowawczy w Kole 

6.129.812,19 zł 7.099.097,56 zł 430.968,49 zł 7.093.042,91 zł 481.620,11 zł 

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole 4.852.707,74 zł 7.132.523,28 zł 220.334,45 zł 7.050.364,12 zł 375.037,14 zł 

5. 
Zespół Szkół Ekonomiczno – 
Administracyjnych w Kole 

2.989.211,67 zł 3.409.773,00 zł 23.242,40 zł 3.394.593,16 zł 220.714,37 zł 

6. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 

4.220.363,20 zł 5.751.625,59 zł 497.816,15 zł 5.682.539,70 zł 326.347,76 zł 

 

Tabela Nr 15. Realizacja wydatków majątkowych w szkołach za 2018 rok 

L.p. Nazwa szkoły Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole 49.980,00 zł 49.980,00 zł 

2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Kłodawie 

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w 
Kłodawie 

10.100,00 zł 10.100,00 zł 

3. 
Zespół Opiekuńczo – Edukacyjno –
Wychowawczy w Kole 

Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo – Edukacyjno – 
Wychowawczym w Kole 

48.375,90 zł 48.375,90 zł 

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole 136.500,00 zł 136.365,61 zł 

5. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w 
Kościelcu 

30.742,00 zł 30.741,01 zł 

Dostawa i montaż urządzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu 40.000,00 zł 39.297,00 zł 

Dostawa i montaż urządzeń systemu oświetleniowego dróg ewakuacyjnych w internacie     
w ZSRCKU w Kościelcu 

25.000,00 zł 24.951,09 zł 

Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w 
ZSRCKU w Kościelcu 

16.133,00 zł 14.278,04 zł 
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Obowiązek sporządzania i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w 

roku szkolnym 2017/2018 wynika z zapisów art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 października 

zobowiązany jest do przedstawienia  organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o 

wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań 

własnych jednostki samorządu terytorialnego.  

W niniejszym raporcie przedstawiono wycinek tej informacji w zakresie liczby uczniów, 

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w roku szkolnym 2017/2018, a także wyników matur 

i egzaminów zawodowych.  

Poniższa tabela przedstawia liczbę uczniów szkół publicznych, dla których Powiat Kolski jest 

organem prowadzącym, i szkół niepublicznych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Kolskiego.  

Tabela Nr 16. Analiza liczby uczniów wg SIO w roku szkolnym 2016/2017 w porównaniu do roku 
2017/2018. 

L.p. Nazwa szkoły 

Liczba uczniów (wychowanków) 
Wg stanu   
na dzień 
31.03. 
2017r. 

Wg stanu   
na dzień 
10.09. 
2017r. 

Wg stanu   
na dzień 
30.09. 
2017r. 

Wg stanu   
na dzień 
31.03. 
2018r. 

Wg stanu   
na dzień 

10.09. 
2018r. 

Różnica 
między 

10.09.2017r.                     
a 10.09. 
2018r. 

SZKOŁY PUBLICZNE 

1. Liceum Ogólnokształcące 617 571 571 571 570 -1 

2. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kłodawie 

306 277 277 279 273 -4 

3. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy przy ZOEW w Kole 

122 108 116 112 117 9 

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole 753 683 685 668 633 -50 

5. 
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Administracyjnych w Kole 

431 425 424 424 421 -4 

6. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

394 365 364 360 370 5 

Razem szkoły publiczne 2623 2429 2437 2414 2384 -45 

SZKOŁY NIEPUBLICZNE 

1. Centrum Szkolenia „ WIEDZAˮ w Kole 140 162 182 133 164 2 

2. Centrum Nauki „EUREKAˮ w Kole 37 20 10 0 0 -20 

3. 
Centrum Nauki „EUREKAˮ w Kłodawie 
Szkoła Branżowa I Stopnia 

0 0 0 0 12 12 

4. 
Centrum Nauki  „EUREKA ˮ w 
Kłodawie 

64 65 56 53 46 -19 

5. 
Stowarzyszenie „Z Edukacją w 
Przyszłośćˮ w Korzeczniku 

0 0 0 0 0 0 

6. 
Społeczna Branżowa Szkoła I Stopnia 
w Babiaku 

42 40 40 40 48 8 

7. 
Niepubliczna Szkoła Policealna 
„PRYMUSˮ w Kłodawie 

6 5 5 5 4 -1 

8. Centrum Nauki „FENIKS ˮ w Kole × × × 0 0 0 

9. Akademicka Szkoła Policealna w Kole × × × 0 0 0 

Razem szkoły niepubliczne 289 292 293 231 274 -18 

INTERNATY 
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1. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Kole 

24 b.d.  
w  SIO 

27 27 b.d.  
w  SIO 

78 

2. 
Bursa Szkolna przy ZOEW w Kole  
(od 01 września 2017r.) 

43 b.d.  
w  SIO 

51 49 b.d.  
w  SIO 

143 

3. Internat ZSRCKU w Kościelcu 170 b.d.  
w  SIO 

160 151 b.d.  
w  SIO 

481 

Razem Internaty 237 × 238 227 × 702 

Uczniowie szkół publicznych + uczniowie 

szkół niepublicznych – ŁĄCZNIE 
2912 2721 2730 2645 2658 -63 

 

Kolejna tabela przedstawia liczbę nauczycieli i etaty nauczycielskie w identycznym układzie 

czasowym jak liczba uczniów w poszczególnych szkołach powiatu. W tabeli nr 18 przedstawiono ilość 

oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018.  

Tabela Nr 17. Liczba etatów nauczycieli wg SIO na dzień 10 i 30 września 2017r. oraz 10 i 30 
września 2018r. 

L.p. Nazwa szkoły 

Liczba 

nauczycieli              

na dzień             

10.09. 2017r. 

Liczba 

nauczycieli                  

na dzień             

30.09.2017r. 

Etaty 

nauczycielskie               

na dzień 

10.09.2017r. 

Etaty 

nauczycielskie                                  

na dzień 

30.09. 2017r. 

Liczba 

nauczycieli               

na dzień             

10.09.2018r. 

Etaty 

nauczycielskie               

na dzień 

10.09. 2018r. 

1 
Liceum Ogólnokształcące                
w Kole 

46 48 41,53 41,81 46 40,34 

2 
Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych                     
w Kłodawie 

37 37 35,89 35,89 36 34,70 

3 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
przy ZOEW w Kole 

42 43 41,44 42,44 46 45,44 

4 
Bursa Szkolna przy ZOEW 
w Kole 

6 6 6 6 6 6 

5 
Zespół Szkół Technicznych 
w Kole 

62 62 60,10 60,10 62 59,06 

6 
Zespół Szkół Ekonomiczno 
Administracyjnych w Kole 

40 40 36,51 36,51 39 36,01 

7 
Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 

55 55 44,55 44,55 52 44,27 

8 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna przy ZOEW 
w Kole 

12 12 11,60 11,60 12 11,60 

Ogółem 300 303 277,62 278,90 299 277,42 
   

Tabela Nr 18. ilość oddziałów w poszczególnych szkołach w roku szkolnym 2017/2018 

L.p. Szkoła 

Liczba oddziałów w poszczególnych 

poziomach kształcenia 

I II III IV 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 7 7 7 0 

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole 9 9 9 2 

3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole 5 5 5 3 

4. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu 

4 4 3 4 

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 4 3 4 1 

6. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ZOEW w 
Kole 

Łącznie we wszystkich typach szkół  
16 oddziałów 
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W każdej z placówek oświatowych prócz uczniów i nauczycieli są również pracownicy 

administracji i obsługi. Poniższa tabela przedstawia zatrudnienie pracowników administracji i obsługi 

w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018, w przeliczeniu na osoby i etaty. 

Tabela Nr 19. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi w latach 2016-2018 

L.p. Szkoła 

Liczba osób Liczba etatów 

Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

Rok szkolny 
2016/2017 

Rok szkolny 
2017/2018 

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole 13 13 13 13 

2. Zespół Szkół Technicznych w Kole 22 21 21,5 21 

3. 
Zespół Szkół Ekonomiczno-
Administracyjnych w Kole 

11 11 11 11 

4. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

22 22 20,75 20,75 

5. 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Kłodawie 

15 14 15 14 

6. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy przy ZOEW w Kole 
(od 01.09.2017r. w skład  Zespołu Opiekuńczo-
Edukacyjno- Wychowawczego wchodzi SOSW w Kole ) 

24 35 21,25 32,06 

7. Bursa Szkolna w ZOEW w Kole 10 (W skład  Zespołu 
Opiekuńczo-Edukacyjno-
Wychowawczego w Kole 

od dnia 01.09.2017r. 
wchodzi: Bursa Szkolna 

w Kole i Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kole ) 

9,5 (W skład  Zespołu 
Opiekuńczo-Edukacyjno-
Wychowawczego w Kole 

od dnia 01.09.2017r. 
wchodzi: Bursa Szkolna w 

Kole i Poradnia 
Psychologiczno-

Pedagogiczna w Kole ) 

8. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w ZOEW w Kole 
 

7 4,184 

Razem 124 116 116,184 111,81 

 

Omawiając stan oświaty należy zwrócić uwagę na wyniki egzaminów maturalnych i 

zawodowych w powiecie kolskim. Wyniki matur i egzaminów zawodowych w roku szkolnym 

2017/2018 przeprowadzonych w szkołach na terenie powiatu kolskiego dla których powiat jest 

organem prowadzącym zostały przedstawione w poniższej tabeli.   

Tabela Nr 20. Wyniki matur i egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 

Lp. 
Typ szkoły / 

placówki 

Liczba osób 
przystępujących                      

do egzaminu 
maturalnego 

Liczba osób 
otrzymujących 

świadectwo 
dojrzałości 

Liczba osób 
przystępujących                         

do egzaminu 
zawodowego 
praktycznego 

Liczba osób 
otrzymujących 
świadectwo w 

zawodzie 

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Kole 

1. Licea 49 46 - - 

2. Technika 153 147 - - 

3. Technika - - 70 50 

Zespół Szkół Technicznych w Kole 

1. Licea 62 30 - - 

2. Technika 71 45 - - 

3. Technika - - 176 112 

4. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- - 51 36 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

1. Technika 58 42 - - 

2. 
Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe 

- - 23 20 

Liceum Ogólnokształcące w Kole 
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1. Licea 204 202 - - 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie 

1. Licea 32 29 - - 

2. Technika 14 5 - - 

3. Technika - - 142 65 

4. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- - 10 3 

5. 
Kwalifikacyjne 
Kursy Zawodowe 

- - 12 10 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w ZOEW w Kole 

1. 
Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa 

- - 4 4 
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VII. OCENA STANU DRÓG POWIATOWYCH    
 

Administracją dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego zajmuje się Powiatowy Zarząd 

Dróg w Kole, pod którego podlega 459,344 km dróg oraz 20 obiektów mostowych, w tym:  

W granicach administracyjnych miast  

 nawierzchnia twarda (bitumiczna, betonowa, kostka) – 54,022 km 

 nawierzchnia gruntowa ( wzmocniona żwirem, naturalna) – 3,302 km 

 obiektów mostowych – 6 
 

Poza granicami administracyjnymi miast  

 nawierzchnia twarda (bitumiczna, betonowa, kostka) – 379,32 km 

 nawierzchnia gruntowa ( wzmocniona żwirem, naturalna) – 22,70 km 

 obiektów mostowych – 14  
 

Ogólny stan dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku na podstawie 

okresowej kontroli stanu technicznego określony został jako dostateczny.  

W 2018 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9 131 088,69 zł na następujące 

zadania: 

Gmina Babiak - 596 682,42 zł. ( w tym udział finansowy Gminy 238 672,97 zł.) : 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”,  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo – Olszak”,  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów”,  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze”  

Gmina Chodów – 598 253,45 zł ( w tym udział finansowy Gminy 244 297,96 zł.) : 

 „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników – Kotków”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów – Rycerzew 3411P w m. Rdutów”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413Pw m. Długie”  

Gmina Dąbie – 499 010,00 zł ( w tym udział finansowy Gminy 199 604,00 zł.) : 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka Lisice na odcinku drogi  

w miejscowości Chełmno Parcele”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa – Chełmno na odcinku drogi  

w miejscowości Ladorudz”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin – Augustynów na odcinku drogi Chruścin – 

Augustynów”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin – Krzewo na  odcinku drogi Kupinin – 

Karszew – Krzewo”  

Gmina Grzegorzew – 574 034,83 zł ( w tym udział finansowy Gminy 395 255,87 zł.) : 

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w miejscowości Bylice”;  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P w miejscowości Ponętów Dolny”;  

 „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi - dokumentacja”  

Gmina Kłodawa – 1 937 477,05 zł ( w tym udział finansowy Gminy 484 645,65 zł.):  

 „Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie”  
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 „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś”  

Miasto Koło – 2 081 611,62 zł (w tym udział finansowy Gminy 630 515,90 zł.):  

 „Przebudowa skrzyżowania ulic Toruńskiej – Towarowej - Piaski w Kole” – mapy, podział 

działek 

 „Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole” poniesiono wydatki w wysokości 552 370,47 zł,.  

 „Przebudowa ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja”  

 „Przebudowa ul. PCK w Kole” – dokumentacja  

 „Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza – Toruńska – 3–go Maja 

w Kole” – dokumentacja  

 „Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole” – śr. niewygasające 

Gmina Koło – 544 126,90 zł ( w tym udział finansowy Gminy 244 403,94 zł.):  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny 

Czwarty”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Mikołajówek”  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy”  

Gmina Kościelec – 599 937,35 zł ( w tym udział finansowy Gminy 299 968,68 zł.):  

 „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu”  

 „Przebudowa drogi powiatowej 3400P” poniesiono wydatki w wysokości 299 943,80 zł.  

Gmina Olszówka – 499 999,85 zł ( w tym udział finansowy Gminy 199 999,94 zł.):  

 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Umień – Ostrów”  

Gmina Osiek Mały – 599 967,92 zł ( w tym udział finansowy Gminy 239 987,17 zł.):  

 „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Trzebuchów” 

 „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki – Czołowo”  

Gmina Przedecz – 599 987,30 zł ( w tym udział finansowy Gminy 239 994,92 zł.):  

 „Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu”  

 

W 2018 roku PZD w Kole wykonywał, również roboty remontowe i utrzymaniowe wykonane 

siłami obcymi na kwotę 1 486 564,25 zł, do których możemy zaliczyć:  

 Remont cząstkowy nawierzchni masą na gorąco - 2571,6  m2  -  638 794,71 zł, w tym:  

m. Koło 1171,6 m2 ,  Kłodawa – 169,24 m2, m. Dąbie 252 m2, m. Przedecz 118,33 m2,  dr zamiejskie 

860,43 m2 w tym wyrównanie naw. bitumicznych (nakładki )- 1712 mb  

 Konserwacja sygnalizacji świetlnej – 22 140,00 zł  

 Sprzątanie ulic powiatowych – 136 357,53 zł, w tym:         

m. Dąbie – 19,143 km, m. Przedecz – 11,358 km m. Kłodawa – 29,14 km ,  dr zamiejskie 12,35 km                    

 Odtworzenie rowów  -  4,708  km - 125 371,11 zł 

gm. Babiak – 0,320 km, gm. Olszówka 0,957 km, gm. Koło –1,267 km,  gm. Kłodawa – 0,533 km, gm. 

Kościelec – 0,346 km, gm. Chodów – 0,805 km; gm. Grzegorzew -0,480 km) ; konserwacja rowu 

melioracyjnego- Grzegorzew 490 mb. 

 Wycinka drzew - (39szt), prześwietlanie koron drzew - 109 861,00 zł 

m. Kłodawa – 113 szt, m. Przedecz – 70 szt, m. Koło 90 szt, dr 3429P Słupeczka 75 szt - 348sz; 

frezowanie pni w pasie drogowym - 17 szt; pielęgnacja żywopłotu w pasie ulic powiatowych m. Koło 

(800 mb) -2x ; utylizacja wyciętych krzewów ( dr 2150P Domaników, 3401 P Dębina, ul. Zachodnia w 

Kole) - 6 km; karczowanie krzewów (3414P, 3411P) - 10090 m2  

 Koszenie poboczy gm. Przedecz, Chodów, Olszówka, Dąbie –114 km - 21 091,65 zł 
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koszenie traw w pasie drogowym: Obwodnica m. Przedecz 2x, ul. Łęczycka w Kłodawie, okolice 

wiaduktu Kupinin        

 Ścinka poboczy - 8,08 km – 101 587,60 zł   

gm. Kościelec – 1,91 km ; gm. Babiak – 4,350 km; gm. Chodów 1,120 km;  ul. Bursztynowa  

w Kole- 0,7 km 

 Odnowa oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych-6545 m2 -105 187,88 zł 

Malowanie miejsc dla niepełnosprawnych  (24 szt )  

 Trzykrotne profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych dróg i ulic - 5 188,12zł 

 Naprawa chodnika -  292  m2 - 43 973,91 zł 

 m. Koło- 145,5 m2, Kłodawa- 5 m2, Grzegorzew – 110 m2, Przedecz – 13 m, Wrząca – 18,5m2  

 Wymiana, regulacja krawężnika w ilości 58 mb wraz z naprawą chodnika m. Budki Nowe - 

14 601,53 zł 

 Wykonanie chodnika - 8 316,24 zł ul. Poniatowskiego w Kole 48 m2 + regulacja krawężnika 28 

mb 

 Obniżenie krawężnika i wykonanie chodnika przy przejściu dla pieszych ul. Toruńska w Kole - 

3 346,90 zł 

 Regulacja krawężnika  ul. Wojciechowskiego w Kole -19,5 mb - 3 500,00 zł 

 Montaż barier energochłonnych: gm. Kłodawa m. Górki 24 mb- 1 500 zł 

 Odwodnienie pasa drogowego dr 3199P Dębno Poproboszczowskie wymiana gruntu 

pobocza(185m2),pogłębienie rowów–830mb, montaż rur odprowadzających wodę- 

29 593,47zł 

 Odwodnienie pasa drogowego dr 3218P m. Daniszew poprzez przebudowę przepustu, 

odtworzenie rowu 156 mb, ścinkę pobocza 56 m2.- 14 268,00 zł 

 Odwodnienie pasa drogowego dr 3401P m. Rycerzew poprzez wykonanie przepustu, 

odtworzenie rowu 40 mb i naprawę nawierzchni  - 4 060,06 zł 

 Odwodnienie pasa drogowego dr Nr 3410P m. Rycerzew poprzez oczyszczenie przepustu pod 

drogą z wykonaniem 200 mb rowów - 4 826,52 zł  

 Odwodnienie pasa drogowego ul. Leśna m. Przedecz poprzez  wykonanie przykanalików ( 20 

mb), wpustu ulicznego – 4 750,70 zł  

 Wykonanie  miejscowego odwodnienia  pasa drogowego:  

a) wykonanie muldy trawiastej ul. Długa w Kościelcu  40 mb  - 467,40 zł   

b) montaż studni chłonnych i wpustów ulicznych (2 szt) ul. Dojazdowa w Kole  - 7 571,78 zł 

c) naprawa przykanalika ( 8 mb) ; przebudowa przykanalika; regulacja studni ul. Poniatowskiego w 

Kole - 7 744,61 zł 

d) wykonanie studni chłonnej + montaż wpustu m. Domaników -1 845,00 zł 

e) montaż studni chłonnej m. Budki Nowe  - 1 845,00 zł 

 

 Naprawa przepustu dr 3414P m. Dziwie -2 952,00 zł 

 Wykonanie przepustu dr 3407P m. Katarzyna z odtworzeniem rowu – 4 403,40 zł 

 Naprawa oświetlenia przejścia dla pieszych – rondo Sybiraków w Kole naprawa pulsatorów 

sygnalizacji świetnej  – ul. Kolejowa  w Kole - 1 906,50 zł 

 Naprawa uszkodzonego pobocza i rowu m. Lucjanowo (51 mb) – 2 460,00 zł 

 Naprawa nawierzchni z trylinki 2 m2 , regulacja wpustu ulicznego ul. Nagórna w Kole  -

1.722,00 zł 

 Uzupełnienie mieszanką kamienno-żwirową odc. gruntowego -13 445,13 zł dr 3411P Kaleń 

Mała – Jasieniec  dr 3416 P m. Lisice  
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 Utwardzenie pobocza tłuczniem kolejowym odc. drogi nr 3412P Turzynów – 1990 mb/ 

901,98 Mg  - 37 894,50 zł 

 Naprawa przęsła barier  mostowych  dr 3199P m. Przybyłów - 3 690,00 zł 

 

Informacja w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic dla 12 rejonów na terenie powiatu 

kolskiego na kwotę 389 153,73 zł przedstawia się następująco:  

 zakup materiałów do zwalczania śliskości: 

 piasek płukany 0-2  575 Mg - 15 637,00 zł 

 sól drogowa 353,1 Mg   - 104 403,76 zł 

 usługi zimowego utrzymania – 240 167,45 zł 

 wynagrodzenia dla pracowników pracujących w nadgodzinach przy zimowym utrzymaniu 

dróg i wezwań poza normatywnym czasem pracy  - 28 945,52 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 

85 | S t r o n a  

 

 

VIII. OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ     
 

Ocena zasobów pomocy społecznej ukazuje lokalną sytuację społeczno - demograficzną wraz 

z problemami i potrzebami mieszkańców powiatu kolskiego w sferze pomocy społecznej. Ocena 

pozwala wytyczyć najważniejsze kierunki działań powiatu w zakresie polityki społecznej. 

Z pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole korzysta znaczna cześć 

mieszkańców powiatu kolskiego, w szczególności osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy 

finansowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, rodziny 

zastępcze, pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo - wychowawczych 

oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i osoby 

ubiegające się o umieszczenie w DPS, osoby znajdujące się w sytuacji kryzysowej oraz osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym, które korzystają z pomocy w formie pracy socjalnej i 

poradnictwa specjalistycznego. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach dofinansowania ze środków PFRON 

zaopatruje w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoby 

niepełnosprawne. Na podstawie odrębnych przepisów udzielało dofinansowań i indywidualnej 

pomocy osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu skutków niepełnosprawności, umożliwiając 

osobom niepełnosprawnym powrót w maksymalnym dla siebie stopniu do potencjalnych zdolności i 

choć w pewnym stopniu osiągnięcia przez nich życiowej samodzielności i aktywności w sferze 

społecznej. W tym zakresie rozpatrzono ogółem 662 wnioski osób niepełnosprawnych. Wypłacono 

dofinansowanie dla 646 osób, w tym dla 371 mieszkańców wsi, 363 kobiet i 57 dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole finansowało również ze środków PFRON 

szkolenia dla osób niepełnosprawnych organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole. W 2018 

roku kierownik PUP zainicjował i zorganizował szkolenie dla 1 osoby poszukującej pracy 

zarejestrowanych w PUP w celu zwiększenia jej szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia 

dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej. Dokonano także 

zwrotu wydatków na rzecz 2 osób, które skorzystały z instrumentów rynku pracy. 

W 2018 roku zostały zawarte 4 umowy na wyposażenie 4 stanowisk pracy dla 4 osób 

niepełnosprawnych. Wszystkie osoby to mieszkańcy wsi,  w tym 2 kobiety i 2 mężczyzn. 

Istotnym aspektem funkcjonowania pomocy społecznej jest również likwidacja barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i barier technicznych. O dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w 2018 roku ubiegały się 63 osoby. 

Dofinansowanie zostało wypłacone dla 45 osób w tym 26 osób na likwidację barier 

architektonicznych, 13 osób na likwidację barier w komunikowaniu się i 6 osób na likwidację barier 

technicznych. 

Ponadto o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w 2018 roku ubiegało 

się wraz z opiekunami 470 osób w tym 142 opiekunów. Wypłacono dofinansowanie dla 269 osób. 

Natomiast o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla 

osób niepełnosprawnych mogły ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające 

osobowości prawnej. W roku 2018 złożono 3 wnioski na realizację ww. zadania w 2019 roku. 
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W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiat kolski 

wychodząc naprzeciw problemom ludzi niepełnosprawnych, ich rehabilitacji oraz integracji 

społecznej i zawodowej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie przystąpił  do 

realizacji VII edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. W ramach tego programu osoby 

niepełnosprawne mogły się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach: 

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających  aktywizację społeczną  i zawodową, 

 Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 

W ramach ww. programu złożonych zostało 84 wnioski, dofinansowanie uzyskało  58 osób 

niepełnosprawnych, w tym w ramach Modułu I 24 osoby, natomiast w ramach Modułu II 34 osoby. 

Ponadto powiat kolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w 2018 

roku przystąpił do realizacji kolejnej edycji ww. programu w obszarze D (likwidacja barier 

transportowych - trzy projekty) i obszarze B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych 

lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym 

poruszania się i komunikowania – 1 projekt).  

Dzięki uczestnictwie w ww. programie w latach: 2003 - 2018 Powiat Kolski pozyskał: 

 2 windy w szkołach przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,  1 przystosowanie 

sanitariatów w szkole, 1 montaż platformy przyschodowej i 1 dostosowanie  podjazdu 

zewnętrznego w  Środowiskowym Domu Samopomocy; 

 93 nowe stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych; 

 34 mikrobusy przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2018 r. kontynuowało podjęte wcześniej 

działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z Powiatowym programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021. 

Mieszkańcom powiatu udzielano poradnictwa specjalistycznego, w tym: prawnego, 

psychologicznego, socjalnego. Osoby zgłaszające się do PCPR w Kole z prośbą o pomoc informowane 

były o przysługujących im prawach oraz ciążących na nich obowiązkach. 

Jak wskazują wyniki diagnozy problemów społecznych powiatu kolskiego, która stanowi 

element Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 

2014 – 2020, przemoc w rodzinie oraz sytuacje kryzysowe dotykają również mieszkańców powiatu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole na podstawie art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2018 roku realizowało wypłatę 

dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy 

państwa w wychowywaniu dzieci (tj. 500,00 zł miesięcznie) zwany „dodatkiem wychowawczym”. 

Świadczenie przysługuje rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 

roku życia bez względu na kryterium dochodowe. W ramach pomocy udzielonej rodzinom 

zastępczym łącznie w 2018 roku wydano 92 decyzje (w tym 86 decyzji przyznających prawo do 

dodatku wychowawczego). W oparciu o wydane decyzje administracyjne w 2018 r. dokonano 

wypłaty 944 świadczeń. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w 2018 r. udzielało pomocy rodzinom 

zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo 

- wychowawcze. Prowadzono również pracę socjalną z rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej. 
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W 2018 r. na terenie powiatu kolskiego funkcjonowały: 

 43 rodziny zastępcze spokrewnione, w których przebywało 59 małoletnich, 

 20 rodzin zastępczych niezawodowych, w których przebywało 29 małoletnich, 

 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których 

przebywało 8  małoletnich, 

 1 zawodowa rodzina zastępcza, w której przebywało 9 małoletnich.  

 

W roku 2018 łącznie funkcjonowało 66 rodzin, w których przebywało 105 dzieci. 

Zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Kole powstała 1 spokrewniona rodzina 

zastępcza, w której umieszczonych zostało 2 małoletnich, 6 rodzin niezawodowych, w których 

umieszczonych zostało 13 dzieci, 1 rodzina przeprowadziła się do naszego powiatu. Zatem 16 

dzieciom zapewniono opiekę zastępczą w 8 rodzinach.  

Ponadto, w roku 2018 pracownicy z działu pieczy zastępczej autorskim programem  szkolenia 

dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego 

domu dziecka pt. "W trosce o rodzinę” przeszkolili 12 osób. Osoby te po 3-miesięcznym cyklu 

szkoleniowym otrzymały kwalifikacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1061) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, które 

weszło w życie z dniem 01.06.2018 r. w 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole 

realizowało wypłatę świadczenia dobry start. Świadczenie „dobry start” przysługiwało w wysokości 

300,00 zł bez względu na kryterium dochodowe, jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji 

ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. W ramach 

udzielonej pomocy dokonano wypłaty świadczenia dobry start w wysokości po 300,00 zł dla 76 dzieci 

i osób uczących się. 

W Powiecie Kolskim działają 2 domy pomocy społecznej. Z usług Domu Pomocy Społecznej 

przy ul. Blizna 55 w Kole w 2018 r. skorzystały   64 osoby. W przeciągu roku przyjęto 11 mieszkańców, 

zmarło 10 podopiecznych, 1 pensjonariuszka zmieniła DPS, 1 podopieczna wróciła do rodziny. Dom 

dysponuje 53 miejscami. Na dzień 31.12.2018 r. przebywało w DPS 52 mieszkańców (45 kobiet i 7 

mężczyzn), 13 na starych zasadach, 39 na nowych zasadach. Była 1 osoba oczekująca. 

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 na dzień 31 grudnia 2018 r. 

przebywało 112 mieszkańców, w tym 27 ubezwłasnowolnionych. Wśród osób przebywających, pobyt 

19 podopiecznych finansowany był zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.                             

o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe 93 osoby, to mieszkańcy przyjęci  na 

tzw. „nowych zasadach”. Jednocześnie na dzień 31.12.2018 roku w Domu przebywały 42 kobiety oraz 

70 mężczyzn. Do końca 2018r. łącznie przyjętych zostało 30 osób, 26 mieszkańców zmarło, natomiast 

4 osoby trafiły do innych placówek. Przeciętnie miesięcznie w 2018 r. w placówce przebywało 112,41 

osób. 

W 2018 roku z zajęć terapeutycznych w 3 warsztatach terapii zajęciowej działających na 

terenie Powiatu Kolskiego korzystało łącznie 85 uczestników.  W Warsztacie Terapii Zajęciowej PSONI 

w Kole przy ul. Wojciechowskiego 21A przebywało  40 osób. Terapią w  Warsztacie Terapii  

Zajęciowej KSON  „Sprawni Inaczej”  przy ul. Dąbskiej 40 w Kole  w 2018 roku objętych było 25 
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uczestników. Natomiast w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Sprawni Inaczej” ul. 

Dąbska 29 w Kłodawie w 2018 roku z terapii skorzystało 20 uczestników. 

Zasobami umożliwiającymi rozwiązywanie problemów społecznych są również instytucje 

funkcjonujące w obszarze polityki społecznej obejmujące zasięgiem swego działania mieszkańców 

powiatu kolskiego. Są to zarówno jednostki samorządowe jak i podmioty niepubliczne. Instytucje te 

w 2018 roku oferowały pomoc i wsparcie. Działają one w ramach realizacji zadań własnych lub zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej i są finansowane ze środków budżetu państwa lub 

środków własnych jednostki samorządu terytorialnego, są prowadzone przez jednostkę samorządu 

terytorialnego lub na jej zlecenie. W 2018 roku na terenie powiatu kolskiego działały niżej 

wymienione instytucje:  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło,  

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło,  

 Dom Pomocy Społecznej, ul. Blizna 55, 62-600 Koło - prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek),  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Dąbska 40, 62-600 Koło,  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Wojciechowskiego 21a, 62-600 Koło,  

 Warsztat Terapii Zajęciowej, ul. Dąbska 29, 62-650 Kłodawa.  

 
Analizując ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla powiatu kolskiego można określić 

następujące wnioski końcowe:  

 należy podejmować działania, które będą łagodziły skutki zmian demograficznych (działania 

skierowane na pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym), należy rozwijać rodzinną 

pieczę zastępczą;  

 należy zabezpieczyć środki finansowe na realizację zadań powiatu w zakresie pomocy 

społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych;  

 należy zwiększyć zasób instytucjonalny pomocy i wsparcia - utworzenie międzypowiatowej 

interwencji kryzysowej;  

 należy systematycznie wzmacniać zasób kadrowy;  

 należy kontynuować działania skierowane na aktywizację społeczna i zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;  

 należy dążyć do ciągłego wzrostu jakości świadczonej pomocy i wsparcia zgodnie z zapisami 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2014 - 2020. 
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IX. INFORMACJA O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM   
 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2016) organizatorem publicznego transportu zbiorowego właściwym ze względu na 

obszar działania lub zasięg przewozów jest powiat na liniach komunikacyjnych albo sieci 

komunikacyjnej w powiatowych przewozach pasażerskich, zadania organizatora określonego w 

przepisach cytowanej ustawy w przypadku powiatu wykonuje starosta. Do zadań organizatora należy:  

 planowanie rozwoju transportu,  

 organizowanie publicznego transportu zbiorowego,  

 zarządzanie publicznym transportem zbiorowym  

W związku z ustawowym nałożeniem obowiązku organizatora publicznego transportu 

zbiorowego na Powiat - Rada Powiatu Kolskiego podjęła uchwałę nr XXIX/166/2016 z dnia 26 stycznia 

2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem 

Konin oraz z powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań 

w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego, które zostało zawarte w dniu 28.02.2017r. 

z okresem obowiązywania do dnia 31.12.2021r.  

W związku z zawartym porozumieniem w roku 2017 została podpisana umowa z Miastem 

Konin nr 98/GK/2017-24768 z dnia 02.11.2017r (z obowiązywaniem do 30.11.2018r.) zlecająca 

realizację wykonywania zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu 

Kolskiego na 16 liniach komunikacyjnych (o przebiegu 122411,00 km w 2018r.) relacji:  

 Koło – Kadzidłowa przez Grzegorzew-Olszówka-Grabina 

 Koło – Plebanki przez Osiek Mały-Dęby Szlacheckie 

 Koło – Dębowiczki przez Grzegorzew-Olszówka 

 Olszówka – Koło przez Grzegorzew-Leśnica 

 Dąbie – Koło przez Chełmno-Powiercie 

 Lisice – Koło przez Majdany-Chełmno 

 Koło – Przedecz przez Emilewo-Leszcze 

 Przedecz – Koło przez Leszcze-Emilewo-Grzegorzew 

 Przedecz – Koło przez Kłodawa-Lipie Góry-Wrząca Wielka 

 Koło – Domaników przez Kłodawa 

 Tarnowiec – Drzewce przez Koło-Osiek Wielki 

 Koło – Tarnowiec przez Kościelec-Koło  

 Babiak – Koło przez Trzebuchów-Osiek Mały 

 Koło – Mchowo przez Osiek Mały-Babiak-Wiecinin 

 Brdów – Koło przez Babiak-Wrząca Wielka 

 Koło – Kłodawa przez Wrząca Wielka-Babiak-Korzecznik 

 W związku z realizacją zadania publicznego transportu zbiorowego na w/w liniach 

komunikacyjnych w 2018r. Powiat Kolski dokonał dofinansowania w kwocie 107.042,71 zł 
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X. OCENA STANU BEZROBOCIA W POWIECIE   
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 

1.413 osób, z czego 61,7 % (873 osoby) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 

2017 roku liczba bezrobotnych zmalała o 576 osób (było 1.989 osób). Do pobierania zasiłku 

uprawnionych było 241 osób bezrobotnych, co stanowiło 17,0% ogółu bezrobotnych.  

W okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. zarejestrowanych zostało 4.798 osób, a 

wyrejestrowano 5.374 osoby. Na podjęcie pracy wyrejestrowano 2.492 osoby. Według stanu z końca 

grudnia 2018 roku stopa bezrobocia w powiecie kolskim wynosiła 4,4%. Obecny rynek pracy w 

powiecie kolskim charakteryzuje niski poziom bezrobocia. Problemem nie jest zjawisko bezrobocia, 

lecz znalezienie odpowiedniej osoby, która byłaby chętna podjąć zatrudnienie. 

 
Stopa bezrobocia w powiecie kolskim na tle woj. Wielkopolskiego w latach 2010-2018 (GUS) 

 

 

Liczbę osób bezrobotnych w 2018 roku w poszczególnych gminach powiatu kolskiego w 

stosunku do wcześniejszego 2017 roku przedstawia poniższy wykres.     
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Liczba osób rejestrowanych w 2018 roku jest niższa o 730 w stosunku do roku 2017. 

Zarejestrowanych zostało 671 osób z prawem do zasiłku, tj. 13,9% wszystkich zarejestrowanych w 

2018 roku. 4.193 osoby, tj. 87,4% zarejestrowanych, powróciły do ewidencji po raz kolejny. Najwięcej 

rejestracji dokonano w styczniu 2018 roku, tj. 657 osób, a najmniej w maju, tj. 306 osób. 60,0% 

wszystkich rejestrujących się czyli 2.882 stanowiły osoby zamieszkałe na wsi. 

W 2018 roku wyrejestrowano 5 374 osoby, co daje średnią liczbę 447,8 osób 

wyrejestrowanych w miesiącu. Ogólna liczba wyrejestrowanych jest o 1469 osób niższa w 

porównaniu do roku 2017. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji odeszły 2.492 osoby, tj. 46,3% 

wszystkich wyrejestrowanych. Wśród tych osób na podjęcie pracy niesubsydiowanej 

wyrejestrowanych zostało 2 006 osób.  Na koniec 2018 roku najliczniejszą grupę wiekową wśród osób 

bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata. Było to 406 osób, czyli 28,7% ogółu bezrobotnych.  

 

Wśród osób bezrobotnych dominowały osoby o stażu pracy 1-5 lat, było to 405 osób, czyli 

28,6% ogółu bezrobotnych. Najliczniejszą grupę osób bezrobotnych stanowiły osoby pozostające bez 

zatrudnienia 1-3 miesięcy. Było to 410 osób, czyli 29,0% ogółu bezrobotnych. 

m. Koło Babiak
Chodó

w
Dąbie

Grzegor
zew

Kłodaw
a

gm.
Koło

Kościele
c

Olszów
ka

Osiek
Mały

Przedec
z

2017 497 164 87 165 142 272 155 154 90 147 116

2018 411 96 49 108 86 190 117 102 67 104 83

497 

164 

87 

165 
142 

272 

155 154 

90 

147 
116 

411 

96 
49 

108 
86 

190 

117 102 
67 

104 
83 

0

100

200

300

400

500

600

2017 2018

284 

406 

289 

227 

144 

63 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

18-24

25-34

35-44

45-54

55-59

60 i więcej

18-24 25-34 35-44 45-54 55-59 60 i więcej

Bezrobotni wg wieku 284 406 289 227 144 63

Bezrobotni wg wieku IV kwartał 2018 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 

92 | S t r o n a  

 

XI. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU    
 

1. Bezpieczeństwo publiczne  
 

Ze sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole wynika, że na terenie 

powiatu kolskiego w 2018 roku stwierdzono łącznie 1067 czynów przestępczych, z czego 555 to 

przestępstwa o charakterze kryminalnym. Sprawcom tych przestępstw przedstawiono zarzuty, a 

wobec 408 skierowano akty oskarżenia. Jednocześnie zaznaczyć należy,   iż wobec 12 z podanej liczby 

podejrzanych, Sąd Rejonowy w Kole zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 

aresztowania. W minionym roku, 313 sprawców przestępstw zostało zatrzymanych na „gorącym 

uczynku”. 

W poniższych tabelach przedstawiono liczbę wszczętych postępowań przygotowawczych oraz 

liczbę stwierdzonych czynów przestępczych w najważniejszych kategoriach przestępstw zaistniałych 

na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku.  

Tabela Nr 21. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w najważniejszych kategoriach 

przestępstw zaistniałych na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku 

L.p. Kategoria Przestępstw 
Ilość postępowań 

2018 rok 2017 rok  

1. Uszczerbek na zdrowiu 26 23 

2. Bójki i pobicia 5 9 

3. Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 1 3 

4. Kradzież cudzej rzeczy 72 80 

5. Kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu 4 5 

6. Kradzież z włamaniem 53 53 

7. Uszkodzenie rzeczy 37 31 

 

Tabela Nr 22. Liczba stwierdzonych czynów przestępczych w najważniejszych kategoriach 

przestępstw zaistniałych na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku. 

L.p. Kategoria Przestępstw 
Ilość czynów 

2018 rok 2017 rok 

1. Uszczerbek na zdrowiu 19 18 

2. Bójki i pobicia 6 12 

3. Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 1 2 

4. Kradzież cudzej rzeczy 65 80 

5. Kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu 3 7 

6. Kradzież z włamaniem 80 72 

7. Uszkodzenie rzeczy 32 22 

 

Należy wspomnieć, że w 2018 roku nastąpił spadek stwierdzonych czynów przestępczych w 

kategoriach bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy oraz kradzież i kradzież 

poprzez włamanie do samochodów w stosunku do roku 2017. Natomiast w porównaniu do 2017 roku 

doszło do wzrostu przestępstw w kategoriach uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem i 

uszkodzenie rzeczy.  

W 2018 roku w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej, zostało wszczętych 198 

postępowań przygotowawczych stwierdzając jednocześnie 233 czynów przestępczych o charakterze 
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gospodarczym. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 90,8 %. Funkcjonariusze Referatu 

dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego KPP w Kole łącznie ujawnili i zabezpieczyli 

na terenie powiatu kolskiego: 10 litrów spirytusu, 7413 sztuk papierosów, 26,1 kg tytoniu bez 

polskich znaków akcyzowych, co stanowi uszczuplenie na szkodę Skarbu Państwa w kwocie 30.619 zł. 

Ponadto policjanci zrealizowali 7 spraw dotyczących przestępczości korupcyjnej.  

Na podstawie prowadzonych czynności służbowych w omawianym okresie, funkcjonariusze 

Komendy Powiatowej Policji w Kole odzyskali utracone mienie o wartości 508.019 zł, a wartość  

mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych kar wyniosła  621.491 zł. 

Oceniając bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu kolskiego należy się również 

przyjrzeć niektórym kategoriom w zakresie działalności i zadań kolskiej policji. I tak w zakresie 

przestępstw kryminalnych należy wspomnieć, że w 2018 roku Komenda Powiatowa Policji w Kole 

przeprowadziła ogółem 1103 postępowań przygotowawczych. Wskaźnik wykrywalności ogólnej, 

kolscy policjanci uzyskali na poziomie 88,7 % i był on wyższy o 0,2 punktu procentowego w 

porównaniu do 2017 roku. Natomiast w zakresie przestępczości nieletnich wynika, że w 2018 roku na 

terenie powiatu kolskiego ujawniono 34 nieletnich, którzy popełnili łącznie 32 czyny karalne.   

Ponadto w 2018 roku zostało zarejestrowanych w KPP w Kole 790 postępowań w sprawach o 

wykroczenia, tj. o 55 spraw więcej niż w roku 2017. Najwięcej wykroczeń zarejestrowano  w związku 

z naruszeniami bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, kradzieżą mienia oraz uszkodzeniem 

rzeczy.  

 

2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe  
 

Na terenie powiatu kolskiego znajduje się jedna jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej 

Straży Pożarnej, 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych należących do KSRG i 82 jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. W związku z tym faktem powiat kolski pod względem 

zabezpieczenia operacyjnego obsługuje jedna jednostka ratowniczo – gaśnicza Państwowej Straży 

Pożarnej oraz 13 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG i 17 jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. 

Jednostkę ratowniczo – gaśniczą na dzień 31.12.2018 r. stanowiło 44 funkcjonariuszy 

pełniących służbę w systemie zmianowym oraz dowódca JRG i z-ca dowódcy JRG pełniący służbę w 

systemie codziennym. W 2018 roku do dyspozycji przygotowanych było 10 pojazdów 

samochodowych, w tym 3 gaśnicze (1 samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki, 2 samochody ratowniczo 

- gaśnicze średnie) oraz 7 specjalnych.  

  
Samochód ratowniczo-gasniczy zakupiony w 2018 r. za kwotę 1.097.000,00 zł (fot. KP PSP w Kole) 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 

94 | S t r o n a  

 

W 2018 roku na terenie powiatu kolskiego odnotowano 1 255 zdarzeń. W poniższym 

zestawieniu tabelarycznym wykazano liczbę zdarzeń z podziałem na trzy kategorie zdarzeń tj. pożary, 

miejscowe zagrożenia oraz alarmy fałszywe.  

Tabela Nr 23. Statystyka operacyjna zdarzeń w latach 2017 i 2018 

Rodzaj zdarzenia 2018 rok 2017 rok 

OGÓŁEM 1255 1113 

Pożary 376 285 

Małe 364 273 

Średnie 11 11 

Duże 1 1 

Bardzo Duże  0 0 

Miejscowe Zagrożenia 814 754 

Małe 60 71 

Lokalne 746 674 

Średnie 8 9 

Duże 0 0 

Alarmy Fałszywe 65 74 
 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym wykazano liczbę zdarzeń z podziałem na gminy 

powiatu kolskiego w2017 i  2018 roku. 

Tabela Nr 24. Statystyka operacyjna zdarzeń w rozbiciu na poszczególne gminy powiatu kolskiego. 

Lp. Gmina 
Zdarzenia 

2018 rok 2017 rok 

1. Babiak  189 141 

2. Chodów 46 38 

3. Dąbie  87 88 

4. Grzegorzew  83 93 

5. Kościelec 156 97 

6. m. Koło 245 257 

7. Koło 101 96 

8. Kłodawa 191 145 

9. Olszówka  33 36 

10. Osiek Mały 64 75 

11. Przedecz  60 47 

 

Statystyka osób rannych i śmiertelnych na terenie powiatu kolskiego jaka została 

odnotowana w 2018 roku przedstawiona została w poniższej tabeli na tle lat ubiegłych.  

Tabela Nr 25. Liczba ofiar śmiertelnych odnotowana w latach 2010-2018 

 ROK 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ofiary śmiertelne 19 16 6 9 4 9 12 11 7 

Ofiary śmiertelne w pożarach 
i zdarzeniach z tlenkiem węgla 

1 4 0 1 1 0 1 0 0 

Ranne 
Ratownicy 0 2 0 0 0 1 2 3 2 

Inne osoby 89 172 122 95 98 78 99 119 106 
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3. Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe 
 

W przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią na trenie powiatu kolskiego zadania 

polegające na kierowaniu monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków tego 

zagrożenia Starosta Kolski wykonuje przy pomocy administracji zespolonej i jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

powołanego Zarządzeniem Nr 27/2007 Starosty Kolskiego z dnia 25 września 2007 r.  

W roku 2018 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły powodzie rzeczne o mechanizmie 

naturalnego wezbrania, powodzie opadowe oraz powodzie od wód podziemnych. W związku z 

powyższym nie wystąpiły negatywne skutki dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Cyklicznie, przynajmniej raz na kwartał odbywają się wspólne posiedzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W roku 2018 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 4 posiedzenia, w tym 3 wspólne wraz z Powiatowym 

Zespołem Zarządzania Kryzysowego, na których przedstawiona została informacja o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego w tym w zakresie ochrony 

przeciwpowodziowej. 

W budżecie powiatu kolskiego na rok 2018 utworzono rezerwę celową w wysokości  

150 000 zł oraz przyznano środki w wysokości 4 000 zł na konserwację sprzętu przeciwpowodziowego 

w celu utrzymania go w pełnej sprawności technicznej. W ramach tej kwoty zakupiono agregat 

prądotwórczy. 

W celu zapewnienia całodobowego przepływu informacji na potrzeby działań w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia powodzią w powiecie kolskim także w 2018 roku funkcjonowało Powiatowe 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. W Powiecie Kolskim Zarządzeniem Nr 7/2008 Starosty Kolskiego z 

dnia 6 lutego 2008 roku utworzony został Powiatowy System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania 

(SWO), którego zadaniem jest min. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń 

powodziowych, powiadamianie administracji publicznej o zagrożeniu, ostrzeganie i alarmowanie 

ludności oraz uruchamianie działań interwencyjnych.  

W skład SWO wchodzą m.in.: Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Gminne / 

Miejskie Centra Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Policji w Kole, Komenda Powiatowa 

PSP w Kole, Zarząd Zlewni w Kole Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Państwowa 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kole, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole. 

W 2018 roku podobnie jak w latach poprzednich utrzymywany jest powiatowy magazyn 

przeciwpowodziowy wyposażony w sprzęt specjalistyczny oraz materiały niezbędne do akcji 

przeciwpowodziowej, który zlokalizowany został w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Kole. 

Na stanie magazynowym na dzień 31.12.2018 r. znajdują się m.in: 

 worki przeciwpowodziowe – 19 000 szt.; 

 agregat pompowy AM1 – 1 szt., wraz z wężami oraz koszem ssawnym; 

 agregat pompowy AM3 – 2 szt., wraz z wężami oraz koszami ssawnymi; 

 łodzie wiosłowe z laminatu – 2 szt.; 

 silnik zaburtowy – 1 szt. 
 



Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2018 rok 

96 | S t r o n a  

 

W stanach podwyższonej gotowości w 2018 roku codziennie nawiązywana była łączność 

radiotelefoniczna pomiędzy Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Gminnymi Centrami 

Zarządzania Kryzysowego poprzez składanie meldunków o sytuacji dotyczącej zagrożeń na terenie 

poszczególnych gmin powiatu. Na bieżąco aktualizowane były dane dotyczące całodobowych 

dyżurów w jednostkach samorządowych powiatu kolskiego, szczególnie po godzinach pracy i w dni 

wolne od pracy. Systematycznie aktualizowana była „Baza Sił i Środków Województwa 

Wielkopolskiego – ARCUS 2015” w zakresie numerów telefonów osób funkcyjnych, PCZK oraz stałego 

dyżuru. Dane z bazy ARCUS są wykorzystywane do pozyskania niezbędnych sił i środków na wypadek 

wystąpienia zagrożenia powodzią.  

W powiecie kolskim w 2018 roku wały przeciwpowodziowe spełniały w stopniu 

zadowalającym obecne normy techniczne, jednak wymagają ciągłej modernizacji i przeprowadzania 

robót konserwacyjnych, a powodem tego są uszkodzenia mechaniczne, spowodowane 

niekontrolowanymi przejazdami osób postronnych po wałach, penetracje wałów przez zwierzęta 

(nornice, bobry, piżmaki). 

 

4. Bezpieczeństwo drogowe  
 

Ze sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Kole oraz informacji o 

stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu kolskiego za rok 2018 dotyczącej 

stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach powiatu kolskiego wynika, iż w 2018 roku odnotowano 

33 wypadki drogowe, w których 3 osoby zginęły, a 31 zostało rannych. Wymienione dane 

statystyczne wskazują, iż ubiegłym roku nastąpiło znaczące zmniejszenie liczby wypadków drogowych 

o 7. Liczba ofiar śmiertelnych pozostała na tym samym poziomie, natomiast liczba osób rannych 

zmniejszyła się o 8 w porównaniu do roku 2017. Do największej liczby wypadków drogowych w 

powiecie kolskim dochodzi na drodze krajowej nr 92. Jako główne przyczyny wypadków drogowych 

wskazuje się nadmierną prędkość oraz niestosowanie się przez pieszego do przepisów ruchu 

drogowego.  

W 2018 roku na terenie powiatu odnotowano także spadek ilości kolizji drogowych, których 

odnotowano 513. Wymieniona wartość liczbowa jest mniejsza o 11 zdarzeń w porównaniu  do 

ubiegłego roku sprawozdawczego. Głównymi przyczynami kolizji drogowych są: nieudzielenie 

pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, a także 

nieprawidłowe manewry  wyprzedzania, omijania,  skręcania i cofania.  Z kolei do najczęstszych 

błędów popełnianych przez pieszych należy nieostrożne wchodzenie na jezdnię przed jadący pojazd 

oraz poruszanie się po zapadnięciu zmroku poza obszarem zabudowanym, bez obowiązkowych 

elementów odblaskowych ubioru. 

Tabela nr 26. Zestawienie tabelaryczne dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych na drogach 
powiatu kolskiego w 2018 roku  

L.p. 
Zdarzenia drogowe  

na terenie powiatu kolskiego 

Ilość zdarzeń  

2018 rok 2017 rok 

1. Wypadki drogowe 33 40 

2. Ilość osób zabitych 3 3 

3. Ilość osób rannych 31 39 

4. Kolizje drogowe 513 524 
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W 2018 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole ujawnili 317 nietrzeźwych 

kierujących, co w porównaniu do 2016 rok oznacza wartość mniejszą o 29 nietrzeźwych kierujących. 

W 2018 roku zwiększono liczbę badań stanu trzeźwości użytkowników ruchu drogowego do poziomu 

35157 w roku sprawozdawczym.  Nietrzeźwi kierujący spowodowali 24 zdarzenia drogowe, w tym 5 

wypadków i 19 kolizji drogowych. 

W ramach zapobiegania naruszeniom prawa propagowano przepisy drogowe oraz 

popularyzowano wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci Wydziału 

Ruchu Drogowego KPP w Kole w 2018 roku przeprowadzili szereg własnych działań i akcji kontrolno-

porządkowych m.in.: „Trzeźwość”, „Trzeźwy Poranek”, „Pieszy” oraz „Prędkość”. Działania 

wojewódzkie, w których uczestniczyła kolska drogówka to m.in.: „Niechronieni Uczestnicy Ruchu 

Drogowego”, „Alkohol i Narkotyki”, „Truck/Bus”, „Prędkość” oraz „Pasy”.  

Omawiając stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu kolskiego należy 

wspomnieć o działaniach podjętych przez Powiatową Komendę Policji w Kole na rzecz poprawy 

organizacji ruchu drogowego. Uprawnieni policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Powiatowej Policji w Kole w 2018 roku opracowali ogółem 106 opinii do projektów modernizacji 

dróg. Do organów zarządzających ruchem skierowano 91 wystąpień, w których wnioskowano o 

zmianę organizacji ruchu lub wskazano na nieprawidłowości w oznakowaniu dróg.  

Bezpieczeństwo drogowe to również nadzór nad zarządzaniem ruchem drogowym w zakresie 

dróg powiatowych. Na długości dróg zamiejskich - 400+481 km i ulic – 61+264 km i na drogach 

gminnych (publicznych) na terenie Powiatu Kolskiego nadzór ten sprawuje Organ Zarządzający 

Ruchem. Pod kątem projektów stałej organizacji ruchu drogi i ulice powiatowe posiadają 

dokumentację dla wszystkich dróg/ulic, natomiast drogi gminne (publiczne) stopień posiadania 

stałych organizacji ruchu zależy od poszczególnych gmin.  

W 2018r Organ Zarządzający Ruchem na drogach powiatowych i gminnych dokonał 48 

zatwierdzeń zmian w stałej organizacji ruchu na przedmiotowych drogach. Powiat Kolski podjął 

ponadto procedowanie w zakresie dokonania aktualizacji stałej organizacji ruchu na drogach i ulicach 

powiatowych pod kątem dostosowania stanu istniejącego do obowiązujących przepisów w 

przedmiotowej materii.  
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XII. INFORMACJA W ZAKRESIE PROMOCJI OCHRONY ZDROWIA 
 

  

Opiekę medyczną dla mieszkańców Powiatu Kolskiego zapewnia Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole mieszczący się przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 25. 

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole jest 

udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawianiu 

zdrowia społeczeństwa oraz promocja zdrowia. Szpital jest placówką świadczącą usługi w zakresie 

lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w lecznictwie ogólnym. Szpital posiada 224 łóżek w 

oddziałach stacjonarnych. Placówka obejmuje opieką medyczną przede wszystkim pacjentów z 

powiatu kolskiego. Świadczy również usługi pacjentom z innych regionów Polski oraz spoza kraju. 

Zasadniczy obszar działania SP ZOZ to teren Powiatu Kolskiego.  

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole został opracowany i 

wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001: 2015 zalecający 

procesowe podejście przy jego tworzeniu i ciągłe doskonalenie w czasie jego funkcjonowania. Od 1 

października 2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej należy do sieci Szpitali I stopnia 

i w 2018 roku udzielał świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach z leczenia szpitalnego: 

 choroby wewnętrzne; 

 chirurgia ogólna; 

 pediatria; 

 położnictwo i ginekologia; 

 neonatologia; 

 izba przyjęć. 
 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w 2018 roku działały następujące poradnie 

przyszpitalne: 

 poradnia położniczo-ginekologiczna; 

 poradnia chirurgii ogólnej; 

 poradnia kardiologiczna; 

 poradnia urologiczna; 

 poradnia diabetologiczna; 

 poradnia pulmonologiczna; 

 poradnia onkologiczna. 
 
W roku 2018 na 6 oddziałach hospitalizowano ok. 10 tysięcy pacjentów. Liczba porad 

udzielanych w 7 poradniach specjalistycznych w ciągu ubiegłego roku wynosiła ok. 16 tysięcy.  Szpital 

umożliwia w obrębie ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych wykonanie badań USG i 

diagnostyki kardiologicznej. W ramach ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych 

można wykonać następujące badania: 

 badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia; 

 badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia. 
 

Przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole działa Podstawowa Opieka 

Zdrowotne w zakresie: 

 świadczenia lekarza POZ 

 świadczenia pielęgniarki POZ 

 świadczenia położnej POZ 

 transport sanitarny w POZ 
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Świadczenia w powyższym zakresie udzielane są w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 

18.00. Szpital posiada także filię Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lubońku w zakresie świadczeń 

udzielanych przez lekarza. Ogółem opieką POZ objęto wszystkich mieszkańców powiatu kolskiego.  

Zakres świadczeń POZ 
Liczba porad/wizyt 

w 2016 
Liczba porad/wizyt 

w 2017 
Liczba porad/wizyt 

w 2018 
Nocna i świąteczna opieka 
lekarska i pielęgniarska 

7 898 11 171 17 499 

Położne 1 826 2 111 2 113 
Lekarz i pielęgniarka 6 148 6 816 6 814  

Razem 15 872 20 098 26 426  
 

SPZOZ udziela także świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej lekarskiej i 

pielęgniarskiej ambulatoryjnej oraz wyjazdowej. Świadczenia udzielane są w dni robocze od 18:00 do 

8:00 dnia następnego oraz całodobowo  w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy. W 

strukturze Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Kole działa również Pomoc 

doraźna i ratownictwo medyczne w zakresie: 

 Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego „S”, 

 Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego „P” zlokalizowany przy jednostce głównej; 

 Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego „P” zlokalizowany w podstacji Kłodawa. 
 

Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych polega na udzielaniu świadczeń opieki 

zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przez 

jednostki systemu w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego 

zagrożenia życia, od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, zapewnienie 

całodobowej gotowości do udzielania świadczeń poprzez stworzenie odpowiednich warunków 

organizacyjno – technicznych umożliwiających jak najszybsze udzielanie świadczeń przez Zespół 

Ratownictwa Medycznego.  

Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole znajdują się 

następujące jednostki świadczące dodatkowe usługi dla ludności powiatu kolskiego oraz pacjentów 

SPZOZ: 

 świadczenia w zakresie diagnostyki radiologicznej; 

 świadczenia w zakresie tomografii komputerowej; 

 świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej; 

 świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. 
 

Należy podkreślić, że w 2018 roku Powiat Kolski dofinansował Samodzielnemu Publicznemu 

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole następujące zadania:  

 „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z   rozwojem 

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu” – na kwotę 6.928.644,03-zł 

 „Zakup sprzętu medycznego -przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli gazowej 

z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ergometra rowerowego na potrzeby Poradni 

Kardiologicznej” – na kwotę 100.000,00-zł 

Razem wydatkowano kwotę  - 7.028.644,03-zł 
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Oprócz dotacji ze strony Powiatu Kolskiego bezpośrednio na rzecz SP ZOZ w Kole powiat w 

2018 roku dofinansował, również inne zadania powiązane z SP ZOZ. I tak w 2018 roku wydatkowano 

kwotę w wysokości 25.446,96 zł na realizację projektu na lata 2018-2019 pod nazwą „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Ponadto w 2018 roku powiat kolski dofinansował kwotą 93.291,00 zł na zadnie pn. „Budowa bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na 

terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim".  

Oprócz ww. dotacji Starostwo Powiatowe w Kole w 2018 roku realizowało również zadania w 

zakresie promocji zdrowia i tak w październiku 2018 roku powiat kolski był współorganizatorem XXV 

Konferencji Kardiologiczno-Kardiochirurgicznej, w której udział wzięli wykładowcy z Kliniki Chirurgii 

Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Uczestnikami Konferencji byli lekarze z terenu Powiatu Kolskiego i z Powiatów 

ościennych, mieszkańcy Powiatu Kolskiego oraz przedstawiciele samorządów. Celem Konferencji było 

zwiększenie profilaktyki zdrowotnej naszych mieszkańców w zakresie chorób serca. Ponadto powiat 

kolski w 2018 roku współpracował także z firmami przeprowadzającymi badania mammograficzne 

mieszkankom powiatu kolskiego.  

Niestety największym problemem SP ZOZ w Kole jest stan finansów i sama kondycja 

finansowa kolskiego szpitala. Należy zauważyć, iż na dzień 31 grudnia 2018 r. ujemny wynik 

finansowy netto Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych 

wynosił 10 251 595,16 zł. Rok 2018 dla SP ZOZ w Kole zamknął się stratą ujemną w wysokości netto 

1 036 197,60 zł. Dodatkowo należy zauważyć, że przed SP ZOZ w Kole w roku 2019 stoi potrzeba 

zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia zobowiązań wymagalnych, a także zapłaty odszkodowania za 

błąd lekarski zgodnie z wyrokiem sądowym uregulowania składek ZUS-owskich za lata poprzednie 

dotyczących prawidłowego odprowadzania przez szpital składek ZUS od ratowników medycznych w 

latach 2012-2014. Ponadto SP ZOZ w Kole nadal spłaca (pozostało ok. 3,6 mln zł) zaciągnięty w roku 

2010 kredyt na oddłużenie szpitala. Od 1 września 2018 r. wzrosły dodatkowo wynagrodzenia o 

120 476,62 zł do wynagrodzenia zasadniczego, jest to efekt tzw. „zembalowego”. Kondycja finansowa 

SP ZOZ w Kole wymaga od podmiotu tworzącego wsparcia w zakresie dalszego funkcjonowania na 

odpowiednim poziomie z zachowaniem najwyższych standardów.  
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XIII. OCENA STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO    
 

Przedstawiając ocenę stanu środowiska w powiecie kolskim w 2018 roku w dużej mierze 

należy oprzeć się o wykonanie na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku badania monitoringowe 

oraz wyniki kontroli użytkowników środowiska przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w Koninie.  Niestety należy stwierdzić, że na dzień 

opracowania niniejszego raportu o stanie powiatu kolskiego za 2018 roku nie ma możliwości 

przedstawienia stanu środowiska w niektórych aspektach z uwagi na brak wyników badań i wyników 

kontrolnych.  

Wyniki przeprowadzonych badań i kontroli w 2018 roku na terenie powiatu dostępne będą w 

drugiej połowie 2019 roku. Natomiast kompleksowa informacja o stanie środowiska i działalności 

kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie kolskim w 

roku 2018 roku zostanie przedstawiona nie wcześniej nić w lipcu 2019 roku.  

 

Jakość powietrza 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat pomiarów jakości powietrza na terenie powiatu 

kolskiego w 2018 roku.  

 

Gleby 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat badań monitoringowych gleby na terenie powiatu 

kolskiego w 2018 roku.  

 

Stan jezior 

Na terenie powiatu kolskiego wyznaczono jednolite części wód stojących tj. jezioro Lubotyń, jezioro 

Brdowskie oraz jezioro Przedecz. Na jakość wód powierzchniowych ma wpływ szereg czynników – 

zarówno naturalnych jak i tych związanych z działalnością gospodarczą człowieka.  Ocena jakości wód 

powierzchniowych dokonywana w oparciu o badania może być dostępna najwcześniej dopiero w 

dniu 30 czerwca 2019 r. 

 

Pola elektromagnetyczne 

W roku 2018 rozpoczęto następny cykl badań poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania prowadzono były  w 45 punktach 

pomiarowych na terenie całego województwa wielkopolskiego [w tych samych co w roku 2012]. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w żadnym z punktów pomiarowych nie stwierdzono przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego (7 V/m dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 3 GHz). Przedkładane wyniki 

pomiarów w 2018 r. przez podmioty emitujące pola elektromagnetyczne na terenie powiatu 

kolskiego również są znacznie poniżej poziomów dopuszczalnych. 

 

Hałas komunikacyjny 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 

kolskiego w 2018 roku.  

 

Hałas przemysłowy 

Źródłem hałasu w zakładach przemysłowych i warsztatach rzemieślniczych są przede wszystkim 

instalacje wentylacyjne, instalacje odpylania, sprężarki, chłodnie, czerpnie powietrza, maszyny 

tartaczne, stolarskie, drukarskie, szlifierki, spawarki, młoty, urządzenia transportowe, budowlane, 
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urządzenia nagłaśniające. Zakłady prowadzące działalność przemysłową w określonych ustawą 

przypadkach podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Jego częścią jest 

określenie dopuszczalnego dla danego zakładu (lub instalacji) poziomu hałasu. W przypadku gdy 

zakład (lub instalacja) nie jest objęta tym obowiązkiem, a stwierdzono pomiarowo, że zostały 

przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie 

hałasu. W 2018 powiat wydał 2 decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu emitowanego do 

środowiska. 

 

Gospodarka odpadami 

Gospodarka odpadami regulowana jest przez ustawę Prawo ochrony środowiska i ustawę o 

odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Głównym celem 

gospodarowania odpadami jest zapobieganie lub minimalizowanie ich powstawania, a w przypadku 

kiedy już zostały wytworzone, maksymalne zagospodarowanie, odzysk zawartych w nich surowców i 

materiałów oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie.  Na terenie powiatu kolskiego w 2018 

roku nie powstała żadna spalarnia, biogazownia, kompostownia, czy też sortownia odpadów. 

Obecnie największym problemem w Polsce stał się  import coraz większej ilości odpadów z 

innych krajów. Zwiększa się też ilość podmiotów, które zajmują się sprowadzaniem odpadów do 

naszego kraju. Problem ten dotyczy również naszego powiatu. Przykładem takiego procederu jest 

Spółka, która sprowadziła ogromną ilość odpadów na teren Kłodawy w sąsiedztwie Kopalni Soli. Po 

wygaśnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów Spółka do dnia dzisiejszego nie usunęła 

magazynowanych odpadów. 

 

 

Stan wód podziemnych 

Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód podziemnych są jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną, oznacza 

określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 

wodonośnych. Na terenie województwa wielkopolskiego wyznaczono 18 jednolitych części wód 

podziemnych, w tym na obszarze powiatu kolskiego 4 JCWPd: nr 43, 64, 78 i 79.  

W roku 2018 badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na terenie powiatu kolskiego prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny w 

Warszawie w ramach monitoringu operacyjnego. 

Wyniki monitoringu operacyjnego wód podziemnych. 

Badania prowadzono dwa razy w roku – wiosną i jesienią w dziewięciu punktach badawczych. 

Jakość wód mieściła się: w jednym punkcie  w granicach II klasy (wody dobrej jakości), w trzech 

punktach w granicach III klasy (wody zadowalającej jakości), w jednym punkcie  w granicach IV klasy 

(wody niezadowalającej jakości),  i w czterech punktach w granicach V klasy (wody złej jakości). 
 

Tabela Nr 27. Ocena jakości wód podziemnych na terenie powiatu kolskiego w roku 2018 
[jesień]/według PIG/ 

Nr 
otworu 

Lokalizacja 
otworu 

Stratygrafia JCWPd 
Klasa jakości 

wód 
Użytkowanie 

terenu 

1291 
Leszcze 

gmina Kłodawa 
J3 62 IV 

zabudowa 
wiejska 

1292 
Leszcze 

gmina Kłodawa 
NgM 62 V 

zabudowa 
wiejska 

1293 
Leszcze 

gmina Kłodawa 
Q 62 V 

zabudowa 
wiejska 
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1294 
Leszcze 

gmina Kłodawa 
Q 62 V 

zabudowa 
wiejska 

1914 
Koło 

gmina Koło 
K2 62 II 

zabudowa 
wiejska 

1321 
Mchowo 

gmina Babiak 
Q 62 III 

zabudowa 
wiejska 

1322 
Mchowo 

gmina Babiak 
Q 62 III 

zabudowa 
wiejska 

1323 
Przedecz 

gmina Przedecz 
Q 62 V 

zabudowa 
wiejska 

1506 
Kaleń Mała 

gmina Chodów 
Q 62 III 

zabudowa 
wiejska 

Objaśnienia: Stratygrafia:  NgM - neogen miocen  J3 – jura górna, Q – czwartorzęd, K- kreda 

Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że jakość wód podziemnych jest 

niezadowalająca. 

Stan jednolitych części wód płynących 

Na dzień dzisiejszy brak informacji na temat stanu jednolitych części wód płynących na terenie 

powiatu kolskiego w 2018 roku.  

 

Działalność kontrolna 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadza corocznie kontrole planowane 

oraz nieplanowane wybranych podmiotów pod kątem przestrzegania warunków określonych w 

wydanych decyzjach i pozwoleniach. W 2018 roku Wydział przeprowadził 10 kontroli. Kontrole nie 

wykazały znacznych uchybień w prowadzonych działalnościach. 

 

Zagrożenie poważnymi awariami 

Ochrona przed wystąpieniem poważnej awarii polega na zapobieganiu zdarzeniom mogącym 

spowodować awarie oraz ograniczeniem jej skutków dla ludzi i środowiska. Zadanie to spoczywa 

głównie na właścicielach zarządzających zakładami stwarzającymi zagrożenie wystąpienia awarii, ale 

też na organach administracji publicznej. Poważna awaria może zostać spowodowana przez 

substancje niezbędne do produkcji w trakcie ich wykorzystywania w procesie produkcyjnym, 

magazynowania lub też w czasie transportu. 

Na podstawie informacji WIOŚ na terenie powiatu nie wystąpiły w ostatnich latach zdarzenia 

o znamionach poważnej awarii. 
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XIV. INFORMACJA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW UE   

W 2018 roku Starostwo Powiatowe w Kole oraz jednostki powiatowe takie jak Powiatowy 

Urząd Pracy w Kole oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole realizowały projekty krajowe 

oraz projekty ze środków UE. Starostwo Powiatowe w Kole w 2018 roku kontynuowało projekty 

rozpoczęte w latach ubiegłych realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020, którymi były:  

„Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług 

publicznych Powiatu Kolskiego”.  

W ramach tego projektu w 2018r. zrealizowano następujące zadania: 

 założenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na terenie części miasta Koła 

oraz na terenie całej gminy Koło, 

 przetworzenie wszystkich arkuszy mapy zasadniczej do postaci rastrowej, 

 zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania bazodanowego do prowadzenia 

geodezyjnych baz danych oraz uruchomienia e-usług, 

 zawarto umowę na rozbudowę systemu informatycznego do prowadzenia państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego, która została częściowo zrealizowana w 2018 i 

będzie kontynuowana w roku 2019, 

 przeprowadzono działania promocyjne projektu. 

Projekt ten zgodnie z umową zawartą z Zarządem Województwa Wielkopolskiego miał być 

zrealizowany w 2018 roku. Jednak wobec trudności, jakie pojawiły się na etapie zakupów sprzętu 

komputerowego, powiat kolski uzyskał zgodę na przedłużenie realizacji projektu do 31 marca 2019 

roku.   

 

„Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru 

funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego”. 

W ramach tego projektu w 2018r. zrealizowano następujące zadania: 

 „Dostawa systemu monitoringu wizyjnego dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole”, 

 „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych”, 

 „Dostawa mebli szkolnych wraz z  montażem dla ZST w Kole”, 

 „Dostawa komputerów, serwerów,  oprogramowania i sieciowych urządzeń peryferyjnych”, 

 „Dostawa stanowisk demonstracyjnych i  pomocy dydaktycznych na potrzeby pracowni ZST w 

Kole”, 

 „Dostawa wyposażenia pracowni  przedmiotowych dla ZST w Kole”, 

 „Dostawa wyposażenia pracowni obrabiarek skrawających i pracowni maszyn skrawających 

sterowanych numerycznie (CNC) dla ZST w Kole”, 

 „Dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z 

pracami towarzyszącymi w ZST w Kole”. 
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Wyposażenie pracowni lekcyjnych w ZST w Kole (fot ZST w Kole) 

 

W 2018 roku szkoły, dla których powiat kolski jest organem prowadzącym realizowały 

również swoje projekty unijne oraz projekty krajowe.  
 

Tabela Nr 28. Projekty realizowane przez szkoły ponadgimnazjalne w 2018 roku.  

Lp. Nazwa szkoły Nazwa projektu 

1. 

Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy                   
w Kole 
 
(realizowany w: Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Kole ) 

„Podręczniki 2018 ˮ 
(środki przeznaczone  na wyposażenie szkoły  w 
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe 
dostosowane do potrzeb edukacyjnych  i możliwości 
psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego) 

2. 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych                              
im. St. i Wł. Grabskich  w Kole 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 
Priorytet 3 

(rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i 
wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 
w tym zakup nowości wydawniczych) 

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stanisława Staszica w Kościelcu 

3. Zespół Szkół Technicznych w Kole 
„Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem 
w rozwoju społeczno-gospodarczym powiatów 

tureckiego i kolskiego ˮ 

4. 
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stanisława Staszica w Kościelcu 

„Chcemy nauczyć się więcej” 
 

„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec 
drogą do zdobycia lepszej pracy”  
w ramach programu ERASMUS+ 

5. 

1. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole 
2. Liceum Ogólnokształcące w Kole 
3. Zespół Szkół RCKU w Kościelcu 
4. Zespół Szkół Technicznych w Kole 

„COOL – TOUR. Młodzi badacze regionu 2.0” 
Innowacyjny projekt współrealizowany z Uniwersytetem 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt został 
zakończony w roku 2018 a rozpoczął się w 2016 r. 

 

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2018 roku w celu łagodzenia bezrobocia podjął 

dodatkowe działania  poprzez realizację następujących programów:  

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)”  

Program w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na kwotę 3.644,6 tys. 

zł (2017r. - 3.105,2 tys. zł, 2018r. - 539,4 tys. zł) zaplanowano przeznaczyć na zaktywizowanie w 

okresie 01.01.2017r.-30.06.2018r. 394 bezrobotnych w ramach dotacji, staży, bonów na zasiedlenie, 

prac interwencyjnych, bonów szkoleniowych, bonów stażowych). W ramach projektu aktywizowane 

zostały os. bezrobotne do 30 r. życia, które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 

NEET), w szczególności w ramach grup docelowych: niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, i o 

niskich kwalifikacjach. Efektem końcowym projektu jest zatrudnienie jego uczestników na poziomie 

od 17 - 48% w ramach poszczególnych grup docelowych.  
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Do 30.06.2018 r. skierowano na szkolenia w ramach bonów szkoleniowych 66 osób oraz przyznano 5 

osobom środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.   

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)”  

PUP w Kole realizował w okresie od 01.01.2017 roku do 30.06.2018 roku projekt ze środków EFS w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014-2020 w wysokości 

2.188,5 tys. zł (2017r. - 1.848,5 tys. zł, 2018r. - 340,0 tys. zł) na aktywizację 283 bezrobotnych w 

wieku powyżej 30 r. życia z jednej z grup docelowych: kobiety, osoby niepełnosprawne, o niskich 

kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, powyżej 50 r. życia. Efektem końcowym projektu jest 

zatrudnienie jego uczestników na poziomie od 30 - 39% w ramach poszczególnych grup docelowych.  

Do 30.06.2018 r. skierowano na staż 17 os. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)” 

Program w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na kwotę  

3.163,3 tys. zł (2018r. - 2.433,3 tys. zł, 2019r. - 730,0 tys. zł) zaplanowano przeznaczyć na 

zaktywizowanie w okresie 01.01.2018r.-30.06.2019r. 309 bezrobotnych w ramach dotacji, staży, 

bonów na zasiedlenie, prac interwencyjnych, bonów szkoleniowych, bonów stażowych. W ramach 

projektu aktywizowane zostały os. bezrobotne do 30 r. życia, które nie uczestniczyły w kształceniu i 

szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w szczególności w ramach grup docelowych: niepełnosprawne, 

długotrwale bezrobotne, i o niskich kwalifikacjach. Efektem końcowym projektu jest zatrudnienie 

jego uczestników na poziomie od 39 - 54% w ramach poszczególnych grup docelowych.  

W ramach projektu zaaktywizowano na 31.12.2018 r. w ramach: 

 staży 106 os. na 102 os. zaplanowanych.,  

 prac interwencyjnych 29 os. na 30 os. zaplanowanych.; 

 szkoleń w ramach bonów szkoleniowych 100 os. na 97 os. zaplanowanych; 

 stanowisk pracy, których koszty wyposażenia zrefundowano pracodawcom – 21 os. na 30 os. 

zaplanowanych; 

 dotacji 30 os. na 30 os. zaplanowanych;  

 bonów na zasiedlenie 3 os. na 20 os. zaplanowanych. 

Łącznie zaktywizowano 289 os. / na 309 os. zaplanowanych. 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)”  

PUP w Kole realizuje projekt ze środków EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego WRPO 2014-2020 (WRPO IV) w wysokości 1.873,7 tys. zł (2018r. - 1.441,3 tys. zł, 2019r. 

- 432,4 tys. zł) na aktywizację 221 bezrobotnych w wieku powyżej 30 r. życia z jednej z grup 

docelowych: kobiety, osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, 

powyżej 50 r. życia. Efektem końcowym projektu jest zatrudnienie jego uczestników na poziomie od 

44% w ramach poszczególnych grup docelowych. Realizacja projektu przypadła na okres od 

01.01.2018r. do 30.06.2019r. 

W ramach projektu zaaktywizowano na 31.12.2018 r. w ramach: 

 staży 77 os. / na 86 os. zaplanowanych,  

 prac interwencyjnych 37 os. / na 29 os. zaplanowanych; 

 dotacji 52 os. / na 56 os. zaplanowanych; 
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 szkoleń 8 os. / na 50 os.  zaplanowanych. 

Łącznie zaktywizowano 174 os. / na 221 os. zaplanowanych. 
 

Powiat kolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w 2018 roku 

przystąpił  do realizacji kolejnej edycji programu pn. “Program wyrównywania różnic między 

regionami III” w obszarze D (likwidacja barier transportowych - trzy projekty) i obszarze B (likwidacja 

barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie 

umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – 1 projekt). Wszystkie 

projekty zrealizowane będą w 2019 roku. 

W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powiat kolski 

wychodząc naprzeciw problemom ludzi niepełnosprawnych, ich rehabilitacji oraz integracji 

społecznej i zawodowej za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie przystąpił  do 

realizacji VII edycji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach tego programu osoby 

niepełnosprawne mogły się ubiegać o dofinansowanie w następujących obszarach likwidacja barier 

utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na 

poziomie wyższym. W ramach ww. programu złożonych zostało 84 wnioski, dofinansowanie uzyskało 

58 osób niepełnosprawnych, w tym w ramach Modułu I 24 osoby, natomiast w ramach Modułu II 34 

osoby. 

PCPR w Kole w 2018 roku kontynuował również projekt „Z Troską…”, który rozpoczął się  w 

październiku 2016 roku, a zakończył 30 września 2018r. Na przestrzeni tych dwóch lat odbyły się dwie 

edycje szeroko zakrojonego programu pomocy dla osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej z powodu problemów opiekuńczo-

wychowawczych, członków rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych. Projekt prowadzony 

był w partnerstwie trzech placówek: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) wraz z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) w Kole oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z 

Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) w Kole, przy czym leaderem projektu było PCPR. 

Głównym celem projektu „Z Troską…” było zwiększenie dostępu do pomocy społecznej i wzrost liczby 

osób objętych usługami społecznymi poprzez wsparcie 275 osób /rodzin z powiatu kolskiego. Było to 

uzupełnienie oferty tutejszych placówek pomocowych  o dodatkowe formy wsparcia przeznaczone 

dla ich podopiecznych, w tym także działania, które  miały na celu doskonalenie i  współpracę z  

rodzinami zastępczymi, biologicznymi oraz budowanie dobrych relacji w trójkącie rodzina biologiczna 

- dziecko  -  rodzina zastępcza.  
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XV. WSPÓŁPRACA Z INNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI SAMORZĄDOWYMI   
 

W kompetencji instytucji samorządu jakim jest powiat kolski leży planowanie strategiczne 

rozwoju powiatu, wydawanie lokalnych aktów prawnych, podejmowanie konkretnych działań 

mających na celu realizację obowiązkowych, tak zwanych własnych, zadań służących całej 

wspólnocie, w tym wydatkowanie środków publicznych. Samorząd dysponuje także zasobami, które 

służą realizacji przyjętych planów, zarówno prawno-instytucjonalnymi, jak i ludzkimi i finansowymi. 

Samorządy są najbliższymi partnerami, nie tylko poprzez działanie w społeczności lokalnej, ale przede 

wszystkim poprzez wspólnotę celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Fundamentem 

współpracy władz lokalnych jest dobro wspólne obywateli.  

W 2018 roku powiat kolski zawarł szereg umów i porozumień z gminami mającymi siedzibę 

na terenie powiatu kolskiego. Do najważniejszych z nich należą wspólna realizacji inwestycji 

drogowych, ale można również znaleźć porozumienia dot. usuwania azbestu na terenie powiatu czy 

funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej. Poniżej przedstawiono wykaz zawartych umów i 

porozumień pomiędzy samorządami w 2018 roku.  

Tabela Nr 29. Wykaz umów i porozumień zawartych pomiędzy samorządami powiatu kolskiego  

Nazwa gminy 
/ termin zawarcia umowy 

Przedmiot porozumienia/umowy 

Porozumienie z Gminą 
Miejską Koło z dnia 
29.03.2018 r. 

W sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski 
Przedszkola Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Koło w 
sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego 
dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach 
struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 

Porozumienie z Gminą 
Miejską Koło z dnia 
25.09.2018 r. 

W sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego zarządzania 
drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za 
parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole, Zarząd Powiatu 
wyraża zgodę na pobieranie przez Gminę opłat w strefie płatnego parkowania 
pojazdów samochodowych na drogach powiatowych- ulicach: Powstańców 
Wielkopolskich, Sienkiewicza, Szkolna, Toruńska, 3-go Maja, Słowackiego, 
Broniewskiego, Niezłomnych, 20-go Stycznia, Wojciechowskiego, Prusa, 
Garncarska, Zduny. 

Porozumienia z:  
Gminą Kościelec,  Babiak,   
Kłodawa, Grzegorzew, 
Dąbie, Osiek Mały 

W sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy 

Umowa z Gminą Przedecz  
z dnia 05.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową ulicy Szkolnej w 
Przedczu” 

Umowa z Gminą Olszówka  
z dnia 05.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3408P Umień-Ostrów” 

Umowa z Gminą Dąbie  
z dnia 27.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno-Parcele 

Umowa z Gminą Dąbie 
z dnia 27.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3421P Chruścin-Augustynów na odcinku drogi Chruścin” 

Umowa z Gminą Dąbie 
 z dnia 27.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3417P Kupinin-Krzewo na odcinku drogi Kupinin-Karszew-Krzewo” 

Umowa z Gminą Osiek Mały  
z dnia 27.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową nawierzchni 
odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo-Trzebuchów” 
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Umowa z Gminą Osiek Mały  
z dnia 27.02.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową nawierzchni 
odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki-Czołowo” 

Umowa z Gminą Kościelec  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3400P” 

Umowa z Gminą Babiak  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z:  
„Przebudową drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów” 
„Przebudową drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak” 
„Przebudową drogi powiatowej nr 3406P Brdów” 
„Przebudową drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze” 

Umowa z Gminą Koło  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny Czwarty” 

Umowa z Gminą Koło  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3199P w miejscowości Mikołajówek” 

Umowa z Gminą Koło  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy” 

Umowa z Gminą Koło  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3206P w miejscowości Borki” 

Umowa z Gminą Chodów  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Budową chodnika przy drodze 
powiatowej nr 3412P w Turzynowie” 

Umowa z Gminą Chodów  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 2105P Domaników-Kotków” 

Umowa z Gminą Chodów  
z dnia 03.04.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3410P Rdutów-Rycerzew i 3411P w m. Rdutów” 

Umowa z Gminą Kłodawa  
z dnia 28.03.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową ulicy Kościelnej w 
Kłodawie” 

Umowa z Gminą Kłodawa  
z dnia 05.04.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Rozbiórką istniejącego obiektu 
mostowego i budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w 
miejscowości Bierzwienna Długa Wieś” 

Umowa z Województwem 
Wielkopolskim  
z dnia 19.04.2018 r. 

W sprawie współfinansowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa bazy 
Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego 
Pogotowania Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie 
Wielkopolskim” 

Umowa z Gminą Dąbie  
z dnia 07.05.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3416 Grabina Wielka-Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno 
Parcele” 

Umowa z Gminą Dąbie  
z dnia 07.05.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową drogi powiatowej 
nr 3408P Głogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz” 

Umowa z Gminą Miejską w 
Kole z dnia 07.05.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową ulicy Sienkiewicza 
w Kole na odcinku między ul. Słowackiego a ul. 3 Maja” 

Umowa z Gminą Miejską   
z dnia 07.05.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów związanych z „Przebudową ulicy PCK w Kole” 

Umowa z Gminą Grzegorzew  
z dnia 28.05.2018 r. 

W sprawie finansowania kosztów inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego na 
terenie gminy Grzegorzew związanych z realizacją zadania „Przebudową dróg 
powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym:  
„Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice” 
„Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny” 
„Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew-Tarnówka” 
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Umowa z Gminą Babiak z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Chodów z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Dąbie z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Grzegorzew z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Kłodawa z dania 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Koło z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Kościelec z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Miejską Koło z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Olszówka z dnia 29.06.2018 r. 
Umowa z Gminą Osiek Mały z dnia 29.06.2018 r. 

W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z 
terenu powiatu kolskiego w 2018 r. 
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XVI. INFORMACJA W ZAKRESIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I 

EDUKACJI PRAWNEJ   

 

  

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, na terenie powiatu kolskiego, również w 2018 

roku udzielana była nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę 

prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub 

radcowskiego. Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku udzielana była na terenie powiatu kolskiego 

w 4 punktach w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.  

W celu organizacji nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego, powiat pod 

koniec 2017 roku zawarł porozumienia z Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu i Okręgową Izbą 

Radców Prawnych w Poznaniu w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. kwota 

jaką powiat kolski otrzymał na realizację zadania polegającego na organizacji nieodpłatnej pomocy 

prawnej w 2018 roku wyniosła 250 416,00 zł.  

Jak już wyżej wspomniano w 2018 roku na terenie powiatu kolskiego funkcjonowały 4 punkty 

nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie prowadzenie 2 punktów powierzono organizacji pozarządowej. 

Natomiast Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu oraz Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w 

Poznaniu, prowadziły po 1 punkcie. W skład ww. punktów wchodziło łącznie 7 lokali usytuowanych w 

zasobach gmin i powiatu. W celu realizacji zadania w 2018 roku powiat kolski w miesiącu listopadzie 

2017 roku zawarł porozumienie z Gminą: Kłodawa, Babiak, Kościelec, Osiek Mały Dąbie i Grzegorzew. 

Uchwałą Nr 0025.145.215.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 08 listopada 2017 r. 

ogłoszono konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku 

publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku.  

Na mocy Uchwały nr 0025.148.220.2017 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 07 grudnia 2017 r. 

został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej 

działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia dwóch 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Kolskim w 2018 roku. W wyniku 

przeprowadzonego konkursu ofert po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu 

Kolskiego na realizację zadania z zakresu prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej 

w Powiecie Kolskim od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku dokonał wyboru oferty Stowarzyszenia 

Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra. 

Kwota przyznana na realizację ww. zadania wynosiła 121 451,76 zł. 

W poniższym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono liczbę osób, którym udzielono w 

2018 roku nieodpłatnej pomocy prawnej z podziałem na lokale, w których taka pomoc była 

udzielana.  
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Tabela Nr 30. Liczba osób, którym udzielono nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.   

Lokalizacja punktu  Kłodawa Babiak Kościelec 
Osiek 
Mały 

Dąbie Grzegorzew 
Miasto 

Koło RAZEM 
kwartał Ilość dni w tygodniu,  

w których jest udzielana 
nieodpłatna pomoc prawna 

5 dni 2 dni 2 dni 1 dni 3 dni 2 dni 5 dni 

liczba osób, którym 
udzielono nieodpłatnej 
pomocy prawnej 

43 11 13 5 42 34 51 199  I kw. 

37 16 16 6 54 35 49 213  II kw. 

40 27 15 15 51 41 46 235 III kw. 

41 29 14 15 47 29 44 219 IV kw. 

Razem  161 83 58 41 194 139 190  

Razem w 2018 roku 866 

 

Od momentu wprowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej można zaobserwować spadek 

osób korzystających z tej możliwości pomocy również w 2018 roku, co obrazuje poniższy wykres.  

 
Liczba udzielonych porad w ramach świadczenia usług nieodpłatnej pomocy prawnej  

na terenie powiatu kolskiego  
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XVIII. PODSUMOWANIE   

 

Podstawą sporządzenia „Raportu o stanie powiatu kolskiego w 2018 roku” były sprawozdania 

i informacje przekazane przez wydziały i komórki Starostwa Powiatowego w Kole oraz jednostki 

organizacyjne powiatu, wraz z oceną i wnioskami dotyczącymi programów, polityk i strategii 

realizowanych przez powiat. Raport o stanie powiatu dodatkowo zawiera ocenę realizacji uchwał 

Rady Powiatu Kolskiego, ocenę realizacji zadań oświatowych, funkcjonowania systemu pomocy 

społecznej, ocenę stanu dróg powiatowych, stanu środowiska naturalnego czy również ocenę 

działania administracji powiatowej.  

W raporcie znalazła się również ocena stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kolskiego w 

zakresie aspektu publicznego, przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, a także drogowego.  

Analiza danych historycznych pozwala stwierdzić, że powiat kolski w latach ubiegłych rozwijał 

swoją bazę dochodową – dochody bieżące budżetu stanowiące podstawę gospodarki samorządu w 

ciągu 6 ostatnich lat wzrosły o 12,46 % (70,5 mln zł w roku 2013 do 80,1 mln zł w roku 2018). W 

wyniku realizacji budżetu powiatu kolskiego za 2018 rok powstały wolne środki z lat ubiegłych w 

wysokości 5 664 862,41 zł i nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych w wysokości 1 131 530,94 zł. W 

wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił deficyt budżetu w wysokości 5 377 335,12 zł wobec 

planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 324 139,27 zł. 

Jednym z największych problemów nowej kadencji jest bez wątpienia funkcjonowanie 

szpitala. Należy zauważyć, iż na dzień 31 grudnia 2018 r. ujemny wynik finansowy Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych wynosił netto 10 251 595,16 zł, a 

dodatkowo na koniec 2018 roku SP ZOZ w Kole zamknął rok stratą ujemną w wysokości netto 

1 036 197,60 zł.  

Kolejnym trudnym aspektem tym razem w zakresie mienia komunalnego jest nierozwiązany 

problemem dot. nieruchomości położonej na terenie Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 

w Kole przy ul. Sienkiewicza 1. W związku z faktem, że wygaszono trwały zarząd Zespołowi Szkół 

Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym 

wielorodzinnym w Kole Powiat Kolski przejął obowiązki utrzymania i administrowania tego budynku. 

W budynku znajduje się 6 lokali mieszkalnych, z których 5 jest obecnie zamieszkałych przez 17 osób 

(zameldowanych). W 2019 roku Zarząd Powiatu stanie przed problemem wykwaterowania 

zamieszkujących tam osób oraz ze względu na pogarszający się stan budynku koniecznością jego 

rozbiórki, a tym samym zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na ten cel.  

Ocenę stanu realizacji w zakresie programów, polityk i strategii realizowanych przez Powiat 

Kolski w 2018 roku można uznać za zadowalającą. Każdy z dokumentów zawiera obszary działania, 

cele szczegółowe i strategiczne oraz kierunki działania, które zostały tak sformułowane, by 

odzwierciedlały faktyczne potrzeby mieszkańców powiatu kolskiego. 

W zakresie zadań oświatowych szkół średnich w roku 2018 odnotowano spadek liczby 

uczniów, a co za tym idzie zmniejszenie subwencji oświatowej. W roku 2018 Powiat Kolski dołożył do 

bieżącego utrzymania szkół  1 255 846,67 zł, ponadto do remontów w szkołach dołożono 

1 183 475,74 zł. Wprowadzona reforma oświatowa spowodowała od września 2018 roku zwiększenie 

jednego cyklu kształcenia w szkołach średnich co powinno przełożyć się w roku 2019/2020 na wzrost 

liczby całkowitej uczniów, a tym samym na wzrost subwencji oświatowej. 
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Rada Powiatu Kolskiego w 2018 roku obradowała na 16. sesjach, w tym na 3. zwołanych w 

trybie nadzwyczajnym. Podjęto 97 uchwał, które zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie 

powiatowym podlegały nadzorowi na podstawie kryterium zgodności z prawem. I tak w 2018r. 

organy kontrolne wszczynały postępowanie w stosunku do 6. uchwał Rady Powiatu Kolskiego. 

Wszystkie z nich zawierały uchybienia natury prawnej i zostały uchylone w całości (2 uchwały) lub w 

części (4 uchwały) przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu lub Wojewodę 

Wielkopolskiego. 

Podsumowując 2018 rok należy, także zauważyć, iż można pochwalić się sukcesami w 

zakresie budowy dróg na terenie powiatu kolskiego. W 2018 r. zrealizowano wydatki inwestycyjne w 

zakresie budowy dróg na kwotę 9 131 088,69 zł. Stworzono, również stały model współpracy z 

pozostałymi szczeblami samorządu terytorialnego w zakresie budowy i modernizacji dróg w powiecie 

kolskim. Natomiast ogólny stan dróg powiatowych na terenie powiatu kolskiego w 2018 roku na 

podstawie okresowej kontroli stanu technicznego określony został jako dostateczny.  

Na uwagę zasługuje, również dość słabe wykorzystanie środków unijnych w 2018 roku. 

Projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe z udziałem środków z UE w 2018 roku były 

kontynuacją rozpoczętych w latach wcześniejszych projektów, jak „Nowoczesne technologie w 

kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów 

tureckiego i kolskiego”, czy „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie 

elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego”.  

Koniec 2018 roku, to również przełom kadencji. Nowo wybrane władze powiatu kolskiego 

stanęły przed wieloma zadaniami, a zabezpieczenie potrzeb obywateli wymaga podejmowania 

odpowiedzialnych decyzji i dokonywania trudnych wyborów. Obowiązkiem nowej Rady i Zarządu 

Powiatu Kolskiego będzie stawienie czoła różnorodnym wyzwaniom w zmieniającej się dynamicznie 

rzeczywistości i szukanie sposobów rozwiązywania problemów pozostawionych z lat ubiegłych oraz  

nowych barier, trudności, czy też pojawiających się w trakcie kadencji dylematów finansowych i 

społecznych.  

Zadaniem władz lokalnych winna być identyfikacja rzeczywistych potrzeb mieszkańców 

powiatu kolskiego i stwarzanie jak najlepszych warunków do ich zaspokajania. Dostęp do  wysokiej 

jakości usług publicznych ma bez wątpienia wpływ na jakość życia mieszkańców wzrost 

zainteresowania osiedlaniem się na terenie powiatu, a tym samym na jego rozwój społeczno-

gospodarczy. 

Władze powiatu winny skierować swoje działania na rzecz mieszkańców powiatu w kierunku 

szerokiej dostępności i tym samym racjonalności wydatków ponoszonych na usługi publiczne jak: 

edukacja, zdrowie, pomoc społeczna, poprawa jakości życia seniorów i osób niepełnosprawnych, 

poprawa poziomu bezpieczeństwa publicznego. W tym kierunku należy realizować ze środków 

własnych oraz z funduszy krajowych i unijnych na rzecz mieszkańców powiatu uchwalone w ostatnich 

latach przez Radę Powiatu Kolskiego wyżej wspomniane programy, projekty, polityki i strategie. 

 


