
Protokół nr 0022.108.2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 9 grudnia 2020 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9.00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidło wski.

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 2 grudnia 2020 r.

3. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r., projekty uchwał Zarządu Powiatu 
Kolskiego.

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

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, projekt uchwały Zarządu 
Powiatu Kolskiego - Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska.
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7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1

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

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.107.2020 z dnia 2 grudnia 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

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

1. Wydział Organizacyjny, OR.3026.9.2020 — prośba o zwiększenie planu wydatków 

o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Środki na 

ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - prośba o wyrażenie zgody na zakup pulsoksymetrów 

dla jednostek organizacyjnych powiatu do kwoty 2.000,00 zł. Środki na ten cel będą 

pochodzić z działu 851, rozdział 85195 §4210 - zakup materiałów i wyposażenia. 

Zarząd wyraził zgodę.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.48.2020 - 

prośba o przesunięcie pomiędzy paragrafami środków na łączną kwotę 10.994,00 zł 

z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków 

przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.11.2020 - prośba 

o utworzenie nowego paragrafu w dziale 710, rozdział 71015 oraz o przesunięcie 

pomiędzy paragrafami środków na łączną kwotę 12.856,10 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne oraz badania okresowe pracownika. Zarząd wyraził zgodę.

5. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.20.2020 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 65.222,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, zakup 



materiałów i wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej, usługi remontowe oraz 

korektę odpisu na ZFŚS. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy 

paragrafami oraz udziału powiatu w wysokości 20% w związku z otrzymaną dotacją 

Wojewody. Zarząd wyraził zgodę.

6. Powiatowy Urząd Pracy w Kole, KF.RK.3011-10/2020 - prośba o zmniejszenie planu 

wydatków w dziale 853, rozdział 85333 §4210 o kwotę 7.000,00 zł w związku ze 

zmniejszeniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kwoty środków 

Funduszu Pracy. Zarząd wyraził zgodę.

7. Urząd Miejski 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 upoważnił Sekretarza do 

wyjaśnienia sprawy z przedstawicielem Urzędu Miasta.

Ponadto Skarbnik omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu wieloletniej prognozy 

finansowej powiatu kolskiego na lata 2021 - 2027

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 0025.108.156.2020

• w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego 

na 2021 r

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 0025.108.157.2020
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Ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Kolskiego w sprawie procedury organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej 

i organizacyjnej szkół i płacówek oświatowych prowadzonych przez powiat kołski.

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 0025.108.158.2020

Starosta przedstawił pismo Klubu Motocyklowego IPMC Club 240 Koło - zaproszenie do 

współudziału w organizacji XVII Zlotu motocyklowego połączonego z festiwalem bluesa, 

który odbędzie się na przełomie czerwca i lipca 2021 r. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie 

w kwocie 7.000,00 zł.

Ad.5

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 
p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono następujące sprawy:

1. PZD/221/DT/369/2020 - dot. wniosku firmy Trans-Spili Sp. z o.o., Wykonawcy 

zadania „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”, 

prośba o zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonywanych robót. 

W opinii PZD zaawansowanie wykonanych robót budowlanych nie zagraża terminowi 

zakończenia zadania, a proponowana przez Wykonawcę zmiana wynika m.in. z robót 

dodatkowych. Zaakceptowanie zmiany harmonogramu będzie skutkować 

koniecznością podpisania aneksu pomiędzy Powiatem a Wykonawcą zadania oraz 

poinformowania o tym fakcie Wojewody Wielkopolskiego. Zarząd wyraził zgodę na 

zmianę harmonogramu rzeczowo - finansowego. Powiatowy Zarząd Dróg 

poinformuje Wykonawcę oraz przygotuje pismo do Wojewody.

2. PZD/221/DT/371/2020 - dot. przedstawienia przez Wykonawcę zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” spodziewanego 

terminu zakończenia robót. Dyrektor Kujawa poinformował, że Wykonawca podał 

jako termin zakończenia zadania dzień 18 grudnia br. Zarząd przyjął do wiadomości.
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3. PZD/221/DT/370/2020 - pismo do Wykonawcy zadania „Przebudowa ulicy Poległych 

w Kole” przypominające o terminie zakończenia robót. Wykonawca do dnia 

sporządzania pisma nie rozpoczął prac. Zarząd zapoznał się.

4. PZD/221/DT/375/2020 - pismo do Wójt Gminy Grzegorzew w sprawie partycypacji 

Gminy w zakupie i montażu radarowego wyświetlacza prędkości w wysokości 50% 

kosztów zadania. Szacowany koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz zakup 

i montaż urządzenia wynosi ok. 16.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

5. PZD/221/DT/376/2020 - pismo do Wójta Gminy Babiak w sprawie partycypacji 

Gminy w zakupie i montażu radarowego wyświetlacza prędkości w wysokości 50% 

kosztów zadania. Szacowany koszt opracowania projektu organizacji ruchu oraz zakup 

i montaż urządzenia wynosi ok. 16.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

6. Montaż finansowy zadania „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole”. Zarząd zapoznał się.

7. Dyrektor Kujawa powrócił do tematu planowanej realizacji wspólnie z Gminą Miejską 

Koło zadania przebudowa ul. Broniewskiego w Kole na odcinku od skrzyżowania 

z ul. 20 Stycznia do skrzyżowania z ul. Toruńską. Dyrektor nawiązał do pojawiających 

się kolizji - poinformował, iż zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy o drogach publicznych 

koszty ulepszeń pokrywa odpowiednio ich właściciel lub użytkownik. Biorąc pod 

uwagę, iż spodziewane kolizje dotyczą w znacznej części urządzeń miejskich 

administrowanych przez Gminę Miejską Koło lub podległe spółki, Powiat oczekuje 

deklaracji usunięcia kolizji tych urządzeń przez samorząd miejski. Zarząd 

podtrzymuje wolę współpracy z Gminą Miejską Koło, jednak konieczne jest 

omówienie podziału zadań i kosztów prowadzących do realizacji inwestycji.

Ad.6

W posiedzeniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

p. Ziemniak.

Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu. Postanowiono przekazać 

nieodpłatnie w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole nieruchomość gruntową 

sklasyfikowaną pod drogę powiatową położoną w Przedczu.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska omówił projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Kolskiego w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej. (Dot. przeprowadzenia 
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drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 

położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14. Do składu komisji wyznaczono: p. Chęcińskiego, 

p. Szafrańskiego, p. Ziemniaka oraz p. Witkowską).

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (Starosta opuścił posiedzenie)
- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.108.159.2020

Wicestarosta poinformował o piśmie Burmistrza Miasta Koła (GN.6831.29.2020) - decyzja 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia podziału 

nieruchomości położonej w Kole (ul. Nagóma). Sprawę prowadzi Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kole.

Ad.7

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zaniknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

ProtokółowahrAnna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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