
Protokół nr 0022.107.2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 2 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 10.00 w trybie hybrydowym za pomocą połączenia 

audiowizualnego. Obradom przewodniczył Starosta Robert Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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

wymagane ąuorum.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 25 listopada 2020 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, projekt uchwały Zarządu 
Powiatu.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Propozycje zmian do projektu budżetu powiatu na 2021 r., propozycje zmian do 
budżetu powiatu na 2020 r.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad 1

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.106.2020 z dnia 25 listopada 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła tematy związane z pismami:

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody 

na indywidualną ścieżkę kształcenia ucznia w wymiarze 2 godzin. Opinia Naczelnika 

Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji jest pozytywna. Zarząd wyraził zgodę. Wydział 

OP powiadomi szkołę.

• Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Przyjaciele Świętego Mikołaja” 

przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kole - prośba o wsparcia 

finansowe lub rzeczowe z przeznaczeniem na nagrody i dyplomy dla laureatów 

konkursu plastycznego zorganizowanego przez Stowarzyszenie, związanego 

z postacią Świętego Mikołaja. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów.

Ponadto p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 

w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatełskiego, mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołskiego 

w 2021 roku.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.154.2020
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Ad.4
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono następujące sprawy:

1. PZD/221/DT/355/2020 - dot. podjęcia uchwał Rady Powiatu na zadania drogowe, 

które będą realizowane w 2021 r. w celu umożliwienia ogłoszenia przetargów 

i zapytań w 2020 r. Ustalono, że najpierw gminy, z którymi będą realizowane zadania 

drogowe podejmą uchwały o udzieleniu pomocy finansowej, a następnie Powiat 

podejmie własne uchwały, wpłynęły już uchwały z gminy Kłodawa oraz Grzegorzew.

2. PZD/5421/DT/ZP/E/170/2020 - protokół ze spotkania w sprawie zmiany 

oznakowania na skrzyżowaniu ulic Dąbska - Plac Wolności w Kłodawie. Zarząd 

zapoznał się.

3. Pismo Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.1.2020 - dot. przystąpienia do 

opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Broniewskiego w Kole. 

Zarząd podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko - powróci do tematu po 

rozwiązaniu przez Gminę Miejską Koło problemów w zakresie kolizji oświetlenia 

oraz drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole.

4. Pismo Burmistrza Miasta Koła, IP.6733.1.2020 - sprostowanie błędu pisarskiego 

w decyzji Burmistrza Miasta Koła o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

dla inwestycji pn.: „Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole”. Zarząd zapoznał się.

5. Uchwała nr XXXI/308/2020 Rady Miejskiej Koła zmieniająca uchwałę w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego. Zarząd zapoznał się.

6. Dyrektor Kujawa poinformował o kontynuowaniu zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu". Realizacja zadania 

przedłuża się, zgodnie z umową zostały nałożone na wykonawcę kary finansowe. 

Zarząd zapoznał się.

Ad.5
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.440.2020.2 - zwiększenie planu dotacji celowych 

na 2020 r. o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności 
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DPS przy ul. Blizna w Kole w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. Powiat zabezpiecza na ten cel wkład własny w wysokości 

20% (ok. 23.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

2. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.434.2020.7 - zmniejszenie planu dotacji 

celowych na 2020 r. o kwotę 16.600,00 zł (dz. 852, rozdz. 85202, §2130) dla DPSów 

w Kole w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

Zarząd wyraził zgodę.

3. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.436.2020.2 - zmniejszenie planu dotacji 

celowych na 2020 r. o kwotę 31.127,92 zł (dz. 852, rozdz. 85202, §2130) dla DPSów 

w Kole w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. 

Zarząd wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.102.2020.6 - zwiększenie planu dotacji celowych 

na 2020 r. o kwotę 8.377,98 zł (dz. 852, rozdz. 85202, §2130) z przeznaczeniem na 

dofinansowanie bieżącej działalności DPSów. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.441.2020.6 - zwiększenie planu dotacji celowych 

na 2020 r. o kwotę 498.400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

zadania własnego pn.: „Zakup sprzętu - wyposażenia pracowni endoskopii w SPZOZ 

w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.107.155.2020

Następnie Skarbnik poinformował o:

• pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie: 

możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Kolskiego oraz projektu 

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. Zarząd 

zapoznał się.
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• autopoprawkach do projektu budżetu powiatu na 2021 r. - dot. zadań drogowych 

realizowanych wspólnie z gminą Grzegorzew oraz Kłodawa. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7013.1.2019 - prośba 

o przesunięcie terminu wykorzystania i rozliczenia dotacji Powiatu Kolskiego na zadanie 

„Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12 w Kole”. Zarząd 

powróci do tematu.

Zarząd uzgodnił pozytywnie w całości projekty zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Toruńskiej w Kole wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko.

Ad.7
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowałaj Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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