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Szanowni Państwo, 

 

oddaję w Państwa ręce Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 r. Dokument został opracowany 

zgodnie z wymogiem art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

 

Raport obejmuje podsumowanie mojej działalności jako Burmistrza Miasta Koła za miniony rok,                     

w szczególności realizację programów, strategii, uchwał Rady Miasta Koła. Celem sporządzenia 

raportu jest umożliwienie Państwu wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną Koła, i poddanie jej 

obiektywnej, opartej na faktach, ocenie. 

 

Ubiegły rok obarczony był ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.            

Na administracji samorządowej spoczęły nowe zadania i problemy dotyczące miejskich jednostek 

organizacyjnych, związane z ochroną zdrowia oraz organizacją pracy w nietypowych warunkach.             

Dla samorządów to był czas ciężkiej próby, ale również okazja do wykazania się kreatywnością                       

i wprowadzeniem usprawnień w wielu obszarach. W mojej ocenie, pomimo panujących warunków, 

udało nam się zaplanować, rozpocząć i zrealizować wiele zadań inwestycyjnych, koniecznych dla 

rozwoju lokalnego i dobra mieszkańców.  

 

Dziękuję Państwu Radnym za dobrą współpracę dla dobra Miasta i jego Mieszkańców. Swoje 

podziękowania kieruję również do osób zaangażowanych w powstanie niniejszego dokumentu. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem.           

                                                                                                                                    

       Krzysztof Witkowski 

                 Burmistrz Miasta Koła 
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Informacje ogólne 

 

Gmina Miejska Koło położona jest we wschodniej części województwa wielkopolskiego nad 

rzeką Wartą, w powiecie kolskim, w odległości około 30 km na wschód od Konina. Miasto Koło leży 

przy drodze krajowej nr 92 a w odległości 5 km na południe znajduje się węzeł autostrady A2. Miasto 

sąsiaduje z gminami: Koło, Kościelec oraz Osiek Mały. Położone jest na średniej wysokości 101 m 

n.p.m. Miasto Koło leży w centrum Polski, w odległości ponad 300 km od granicy z Niemcami                       

i Białorusią oraz wybrzeża Morza Bałtyckiego. 

Mieszkańcy gminy 

 

 W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. liczba mieszkanek i mieszkańców stałych 

zmniejszyła się o 423 osoby w stosunku do roku 2019, przez co na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła 

20 687 osób, w tym 11 097 kobiet i 9 590 mężczyzn. W odniesieniu do poszczególnych kategorii 

wiekowych:  

− liczba mieszkanek w wieku przedprodukcyjnym (18 lat i mniej) wynosiła 1 815,                        

a liczba mieszkańców 1 807;  

− liczba mieszkanek w wieku produkcyjnym (19-60 lat) wynosiła 5 680, a liczba mieszkańców 

w wieku produkcyjnym (19-65) wynosiła 6 140; 

− liczba mieszkanek w wieku poprodukcyjnym wynosiła 3 602, a liczba mieszkańców            

1 643.                

W 2020 r. narodziło się w Gminie Miejskiej Koło 171 osób, w tym 88 dziewczynek i 83 chłopców,               

a zmarło 335 osób, w tym 171 kobiet i 164 mężczyzn.  

 

Dane statystyczne dotyczące wieku mieszkańców Gminy Miejskiej Koło w roku 2020   

w odniesieniu do kategorii wiekowych 
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Urząd Miejski w Kole 

 

Urząd Miejski w Kole jest jednostką organizacyjną przy pomocy, której burmistrz realizuje 

zadania wynikające z przepisów prawa oraz uchwał podejmowanych przez Radę Miejską. Główna 

siedziba Urzędu znajduje się przy ul. Stary Rynek 1, pozostałe budynki Urzędu znajdują się przy                   

ul. Mickiewicza 12 i ul. Dąbskiej 40.  

Według stanu na 31.12.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Kole zatrudnionych było 122 osoby w tym 78 

osób zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, 44 osoby na stanowiskach pomocniczych                            

i obsługi. Ogólna liczba pracowników Urzędu Miejskiego w Kole w stosunku do roku 2019 

zmniejszyła się o 4 osoby. Pracownicy Urzędu Miejskiego stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez 

szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe.  

Zakres działania urzędu jest bardzo szeroki, począwszy od gminnej rachunkowości, poprzez nadzór 

nad realizacją inwestycji, współpracę z podmiotami podległymi, dbałość o dobry stan techniczny 

obiektów użyteczności publicznej, dróg i chodników, działania na rzecz środowiska naturalnego, po 

współpracę z organizacjami pozarządowymi, organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych                     

i innych, a także działania informacyjne i promocyjne.  

Burmistrz Miasta Koła w roku 2020 wydał 191 zarządzeń. Do tutejszego Urzędu wpłynęło 22 892 

pisma, a to nie wszystkie sprawy, którymi zajmowaliśmy się w tym czasie. Wiele kwestii poruszanych 

jest w bezpośrednich rozmowach z burmistrzem czy pracownikami. 
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Edukacja  

Na terenie Gminy Miejskiej Koło funkcjonuje siedem Szkół Podstawowych, pięć 

prowadzonych przez Gminę, dwie szkoły prowadzone przez osobę fizyczną oraz cztery Przedszkola 

Miejskie dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Koło i cztery przedszkola 

prowadzone przez osoby fizyczne.  

Organizacja przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Koło 
Tabela nr1 

Wyszczególnienie Liczba oddziałów 

 

Liczba miejsc 

 

Liczba dzieci 

Przedszkole Miejskie nr 1  9 225 218 

Przedszkole Miejskie nr 3 4 95 83 

Przedszkole Miejskie nr 5 6 145 135 

Przedszkole Miejskie nr 6 5 125 119 

Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 2 

4 100 83 

Oddział Przedszkolny przy 

Szkole Podstawowej nr 3 

1 25 25 

Ogółem 29 715 663 
*SIO stan na 30 września 2020 r.  

Organizacja placówek niepublicznych - wychowanie przedszkolne 
Tabela nr 2 

Wyszczególnienie Liczba 

oddziałów 

 

Liczba miejsc 

 

Liczba 

dzieci 

Prywatne Tęczowe Przedszkole 4 80 76 

Niepubliczne Przedszkole "Reksio" 1 25 25 

Niepubliczne Przedszkole  

"Kółko Graniaste" 

3 42 42 

Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 1 30 11 

Oddział Przedszkolny przy Szkole 

Podstawowej SOKRATES 

1 25 6 

Ogółem 10 202 160 
*SIO stan na 30 września 2020 r.  

* Wysokość dotacji na 1 wychowanka przedszkola niepublicznego w roku 2020 wynosiła 743,61 zł. 

Organizacja szkół podstawowych 
Tabela nr 3 

Nazwa szkoły 

Liczba oddziałów w roku 

szkolnym  

2020/2021 

Liczba uczniów w roku 

szkolnym 

2020/2021  

Szkoły Podstawowa prowadzone przez Gminę Miejska Koło 

Szkoła Podstawowa Nr 1 32 709 

Szkoła Podstawowa Nr 2 20 309 

Szkoła Podstawowa Nr 3 26 508 

Szkoła Podstawowa Nr 4 8 92 

Szkoła Podstawowa Nr 5 19 387 

Szkoły Podstawowe prowadzone przez osoby fizyczne 

Niepubliczna Integracyjna Szkoła 

Podstawowa 
7 16 

Szkoła Podstawowa SOKRATES 9 74 

 Ogółem 121 2095 
*SIO stan na 30 września 2020 r. 
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Świetlice szkolne rok szkolny 2020/2021 
Tabela nr 4 

Nazwa placówki 

 

Liczba pomieszczeń 

świetlicowych 

Liczba grup 

świetlicowych 

Liczba 

nauczycieli 

Szkoła Podstawowa  Nr 1 2 6 8 

Szkoła Podstawowa  Nr 2 2 5 6 

Szkoła Podstawowa  Nr 3 4 4 6 

Szkoła Podstawowa  Nr 4 1 1 1 

Szkoła Podstawowa  Nr 5 4 5 18 

Ogółem: 13 21 39 
  * Informacja uzyskana ze szkół podstawowych 

Obiekty sportowe w szkołach 
Tabela nr 5 

Placówka Sala gimnastyczna Boisko Plac 

zabaw 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
Uczniowie korzystają  

z hali MOSiR 

Uczniowie 

korzystają  

z boisk MOSiR 

1 

Szkoła Podstawowa Nr 2 Sale gimnastyczne: duża  

i mała oraz sala do ćwiczeń 

korekcyjnych 

1 1 

Szkoła Podstawowa Nr 3 Sale gimnastyczne duża  

i mała do ćwiczeń 

korekcyjnych 

1 1 

 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 1 1 

Szkoła Podstawowa Nr 5 Sale gimnastyczne: duża 

 i mała oraz sala do ćwiczeń 

korekcyjnych 

1 1 

 

Kadra pedagogiczna w placówkach oświatowych 
Tabela nr 6 

 

Wyszczególnienie 

Pracownicy 

nauczyciele administracja i obsługa 

liczba osób liczba etatów liczba osób liczba 

etatów 

Przedszkole Miejskie Nr 1 21 21,43 23 23,00 

Przedszkole Miejskie Nr 3 14 13,5 12 11,5 

Przedszkole Miejskie Nr 5 12 12,25 13 12,5 

Przedszkole Miejskie Nr 6 10 10,13 13 11,5 

Szkoła Podstawowa Nr 1 71 77,01 15 14,00 

Szkoła Podstawowa Nr 2 50 56,03 16 16,00 

Szkoła Podstawowa Nr 3 63 77,40 11 11,00 

Szkoła Podstawowa Nr 4 19 17,43 3 2,5 

Szkoła Podstawowa Nr 5 49 51,31 12 11,00 

 

Ogółem 309 336,49 118 

 

113 

 
*iArkusz – Progman stan na 30.09.2020 r.  

Gmina Miejska Koło w 2020 r. poniosła wydatki na oświatę (bez wydatków majątkowych                 

i środków na POKL oraz Erasmus+) w wysokości 38 070 102,84 zł natomiast w roku 2019 

37 363 861,81 zł. Dochody dotyczące realizacji zadań związanych z oświatą w 2020 r. wynosiły 

22 139 570,85 zł (subwencja oświatowa 19 137 208,00 zł) natomiast w roku 2019: 23 199 351,41 zł 

(subwencja oświatowa 20 111 937,00 zł). Analizują rok sprawozdawczy Gmina Miejska Koło 

dopłacała do utrzymania oświaty 15 930 531,99 zł natomiast w roku 20219: 14 164 510,40 zł. 
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Ochrona środowiska 

 

Zezwolenia na usunięcie drzew. 

 

Burmistrz Miasta Koła wyraził zgodę na usunięcie 94 szt. drzew, w tym 84 szt. drzew liściastych                

i 10 szt. drzew iglastych osobom prawnym i fizycznym. 

 

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać 

na środowisko.  

 

1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Energetyczna 11, 62- 600 Koło, 

2. „Sokołów” S.A., Al. 550-lecia 1, 08 – 300 Sokołów Podlaski, 

3. PRO-EKO, Maciej Kasztelan, ul. Polna 4, 63- 800 Koło, 

4. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole, ul. Towarowa 6, 62-600 Koło. 

 

Gospodarka odpadami komunalnymi 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Koło               

w 2020 roku wynosiły: stawka opłaty za odpady zbierane selektywnie wynosiła 18,00 zł od osoby, 

stawka opłaty za odpady zbierane nieselektywne wynosiła 36,00 zł od osoby. 

Na terenie Gminy Miejskiej Koło 96,62 % właścicieli nieruchomości zamieszkałych zadeklarowało   

w 2020 roku zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny. 

Odpady zmieszane i segregowane odbierane są od mieszkańców  zgodnie z harmonogramem. 

Pozostałe odpady, które nie są odbierane „u źródła” mieszkaniec ma możliwość oddać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przedstawione powyżej usługi składają się na zakres 

podstawowy, który obejmuje opłata. 

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w 2020 r. na podstawie umowy „in house” 

zajmował się Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kole, ul. Dąbska 40K.  

Zebrane odpady od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zagospodarowywane są w Miejskim 

Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnych Sp. z o.o. w Koninie  ul. Sulańska 13.                             

System gospodarowania odpadami nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady, czyli np. posesji, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Właściciele 

sklepów, restauracji, zakładów usługowych i produkcyjnych, zobowiązani są do posiadania umowy                   

z firmą, która będzie odbierać odpady z ich terenu. 

Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w podziale na frakcje, 

podział przedstawia poniższa tabela:  
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Tabela nr 7 

Frakcja odpadów Ilość odpadów w 2020 r. [Mg] 

Papier 267,403 

Metale i tworzywa sztuczne  291,413 

Szkło 359,725 

Odpady ulegające biodegradacji 1118,84 

Popiół i żużel  445,560 

Odpady wielkogabarytowe 115,216 

Zmieszane odpady komunalne 3959,32 

Razem ilość odpadów w 2020 roku 6 557,477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

Działalność inwestycyjna 

 

Ubiegły rok obarczony był ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa SARS-

CoV-2. Pomimo panujących warunków, udało nam się zaplanować, rozpocząć i zrealizować wiele 

zadań inwestycyjnych, koniecznych dla rozwoju lokalnego i dobra mieszkańców. Poniżej w wersji 

fotograficznej przedstawione są zakończone i rozpoczęte w 2020 roku inwestycje. Szczegółowy 

wykaz wydatków majątkowych opisany jest w tabeli nr 12 i tabeli nr 13. 

 

Przebudowa ul. Grodzkiej 

Inwestycja zakończona w 2020 r. Dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych                

w wysokości 453 484,00 zł (dofinansowanie przyznane w 2019 r.). 
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Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murze północnym  

Ruin Gotyckiego Zamku Kazimierzowskiego (etap I). Inwestycja dofinansowana                      

z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (program „Ochrona zabytków”)  

w wysokości 177 251,63 zł. 

 

 

 

Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej ul. Staffa  

(inwestycja w toku realizacji). Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 721 607,87 zł.  
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Budowa drogi ul. Szymborskiej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym 

(inwestycja w toku realizacji). Inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg 

Samorządowych w wysokości 161 426,00 zł. 

 

 

 

Należy podkreślić, że w roku 2020 zostały pozyskane środki zewnętrzne na poniższe inwestycje: 

 

W październiku 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miejskim Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

w Kole o dofinansowanie „Budowy ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem 

do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o.”. Kwota dofinansowania to 15 095 620,86 

zł netto natomiast wartość całej inwestycji to 37 274 065,26 zł brutto, brakująca kwota zostanie 

uzupełniona pożyczką z NFOŚiGW  w Warszawie oraz ze środków własnych Spółki. Celem projektu 

jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych 

dla jakości życia ludzi oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów 

ciepłowniczych. 

 

W czerwcu 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Gminą Miejską Koło o dofinansowanie 

projektu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło” 

 w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, 
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w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Przedsięwzięcie będzie polegać na zaprojektowaniu i budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego dla 

środowiska i ludzi oraz zgodnego z  prawem miejsca do zbierania i magazynowania dostarczonych 

przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą przekazywane zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku innymi metodami.  

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 941 259,80 zł; 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 578 260,00 zł; 

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi 1 341 521,00 zł. 

 

W omawianym roku sprawozdawczym Gmina Miejska Koło uzyskała dofinansowanie dla projektu  

pt. „Nowe miejsca żłobkowe w Mieście Koło”. Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6: 

Rynek Pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy                   

z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi. 

Głównym celem projektu jest: utworzenie 50 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miejskiej 

Koło oraz finansowanie przez 18 miesiące ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice 

doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli 

utrzymać zatrudnienie. Wartość projektu: 2 082 000,00 zł, dofinansowanie projektu z UE: 

1 769 700,00 zł. Natomiast w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3 „MALUCH +” (edycja 2021) moduł 1b Gmina Miejska Koło otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 1 377 372,00 zł.  

Wartość planowanej inwestycji wynosi 1 721 715,00 zł. 

W ramach projektu zaplanowana jest przebudowa i rozbudowa budynku, w którym do końca roku 

szkolnego 2020/2021 mieści się Żłobek Miejski oraz Przedszkole Miejskie nr 6. W ramach 

zaplanowanych prac gmina w części, w której aktualnie mieści się przedszkole, utworzy 50 miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia. Tym samym w budynku przy               

ul. Powstańców Wielkopolskich 6 mieścić się będzie wyłącznie Żłobek Miejski dysponując 103 

miejscami opieki nad dziećmi, z czego 50 zostanie utworzonych z Programu „Maluch +”. 

W ramach projektu zaplanowano: 

• prace remontowe; 

• organizacje placu zabaw; 

• zakup wyposażenia. 

 

Pozyskano również środki finansowe z Rządowego Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych                     

w wysokości 1 500 000,00 zł na budowę bloku komunalnego przy ul. Kajki. 
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W roku sprawozdawczym rozpoczęto zadanie „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy 

ulicy Sportowej 12 w Kole”. Środki na ten cel pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

Wartość dofinansowania: 1.166.600,00 zł. Całkowita wartość inwestycji: 2.333.292,00 zł. 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sportowej. Po oddaniu do użytkowania obiekt będzie 

udostępniony dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz lokalnych organizacji sportowych.                      

W ramach zadania zostanie wykonane boisko piłkarskie o wymiarach 95,0 x 64,0 m, w tym płyta 

boiska o wymiarach 105,0 x 68,0 m. Nawierzchnię boiska stanowić będzie trawa syntetyczna 

(sztuczna). 
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Informacje finansowe 

 

Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 

109.197.147,80 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 

113.703.742,27 zł (wzrost o 4,13% w stosunku do pierwotnego planu).  

Na dzień 31 grudnia 2020 roku dochody zrealizowano w wysokości ogółem: 114.388.124,31 zł, tj.                

w 100,60 % w tym: 

Tabela nr 8 

Wyszczególnienie 
Plan pierwotny 

dochodów 

Plan dochodów 

na 31.12.2020 

rok 

Wykonanie planu 

dochodów na 

31.12.2020 

 

% 

Dochody bieżące 107.004.397,80 109.534.582,40 110.063.107,23 100,48 

Dochody majątkowe 2.192.750,00 4.169.159,87 4.325.017,08 103,74 

 

 

Ujęcie graficzne wykonania planu dochodów w podziale na bieżące i majątkowe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Dochody w podziale na źródła ich wykonania 
          Tabela nr 9 

Dochody wykonane za 2020 rok 

Udziały w PIT 21.969.721,00 

Udziały w CIT 3.009.993,01 

Subwencje 19.692.776,00 

Dotacje przeznaczone na cele bieżące 34.828.037,88 

Pozostałe dochody bieżące 30.562.579,34 

Dotacje przeznaczone na inwestycje 3.285.149,50 

Pozostałe dochody majątkowe 1.039.867,58 
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Wykonanie planowanych wydatków budżetu za 2020 rok 

 

Uchwałą Nr XX/177/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie 

uchwały budżetowej Miasta Koła na 2020 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 

108.318.035,83 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków budżetu zamknął się kwotą 

113.653.273,51 zł (wzrost o 4,93% w stosunku do pierwotnego planu). 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem: 109.551.166,65 zł,                             

tj. w 96,39 % w tym: 

 

Tabela nr 10 

Wyszczególnienie 
Plan pierwotny 

wydatków 

Plan 

wydatków na 

31.12.2020  

Wykonanie 

planu 

wydatków na 

31.12.2020 

% 

Wydatki bieżące 103.671.103,19 109.030.756,00 105.611.293,03 96,86 

Wydatki majątkowe 4.646.932,64 4.622.517,51 3.939.873,62 85,23 

 

 

 

 

Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe 
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Wydatki według obszarów działalności 
 

Tabela nr 11 
Rolnictwo i łowiectwo 16.742,14 

Leśnictwo 2.913,42 

Handel 81.841,51 

Transport i łączność 2.582.130,06 

Turystyka 8.683,18 

Gospodarka mieszkaniowa 3.598.925,69 

Działalność usługowa 90.120,00 

Administracja publiczna 10.731.721,15 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 147.524,40 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 600.225,39 

Obsługa długu publicznego 182.179,23 

Oświata i wychowanie 35.736.054,60 

Ochrona zdrowia 806.751,06 

Pomoc społeczna 7.518.375,38 

Edukacyjna opieka wychowawcza 2.080.092,57 

Rodzina 31.762.392,77 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7.054.513,29 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.744.287,36 

Kultura fizyczna 3.805.693,45 

Razem 109.551.166,65 
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Wykonanie planu wydatków majątkowych Gminy Miejskiej Koło wg stanu na 31 grudnia 2020 roku 

Tabela nr 12 

Lp. Nazwa zadania 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie Procent 

1. Przebudowa ul. Grodzkiej w Kole 677.000,64 675.943,16 99,84 

2. Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych 

udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. 

w Kaliszu 

175.000,00 175.000,00 100,00 

3. Wykupy gruntów 430.000,00 74.491,00 17,32 

4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło 
33.825,00 0,00 0,00 

5. Zwrot niewykorzystanej dotacji 5.575,00 5.575,00 100,00 

6. Zakup dwóch wolnostojących dekoracji świątecznych 56.868,00 56.867,50 100,00 

7. Budowa drogi ulicy Wiatracznej wraz z budową kanalizacji 

deszczowej – dokumentacja projektowa 
23.370,00 23.370,00 100,00 

8. Budowa drogi ulicy Przesmyk wraz z budową kanalizacji  

deszczowej i oświetleniem ulicznym – dokumentacja 

projektowa 

35.670,00 35.670,00 100,00 

9. Budowa drogi ulicy Boguszynieckiej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej – dokumentacja projektowa 
31.980,00 31.842,98 99,57 

10. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 5     

w Kole – dokumentacja projektowa 
20.849,00 20.848,50 100,00 

11. Przebudowa budynku przy ul. Powstańców Wlkp. 8 i zmiana 

sposobu użytkowania piętra z pomieszczeń dydaktycznych na 

pomieszczenia biurowe 

220.000,00 220.000,00 100,00 

12. Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. 

XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - 

dokumentacja projektowa 

125.000,00 125.000,00 100,00 

13. Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. 

XIV w.): zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku - etap I 
410.546,00 410.545,85 100,00 

14. Budowa nawierzchni drogi i budowa kanalizacji deszczowej 

ulicy L. Staffa w m. Koło 
721.607,87 721.607,87 100,00 

15. Budowa drogi ul. W. Szymborskiej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym 
161.426,00 66.554,18 41,23 

16. Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie dodatkowych 

udziałów w spółce Miejski Zakład Usług Komunalnych              

Sp. z o.o. w Kole 

144.000,00 144.000,00 100,00 

17. Budowa ścianki żelbetowo – murowanej do gry w tenisa 

ziemnego 
40.000,00 37.509,19 93,77 

18. Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Powstańców 

Wlkp. 6 na żłobek – dokumentacja projektowa 
50.000,00 50.000,00 100,00 

19. Przyłączenie budynku szaletu miejskiego do miejskiej sieci 

cieplnej 
35.000,00 34.803,40 99,44 

20. Zakup samochodu specjalistycznego dla Straży Miejskiej 109.800,00 109.800,00 100,00 

21. Przyłączenie budynku przy ul. Toruńskiej 61 do miejskiej 

sieci cieplnej 
8.000,00 7.929,83 99,12 

RAZEM                                                        3.515.517,51 3.027.358,46 86,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

W ramach dotacji 
Tabela nr 13 

 

Lp. Nazwa zadania 
Plan po 

zmianach 
Wykonanie Procent 

1. Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole 314.000,00 206.148,33 65,65 

2. Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II –  

Powstańców Wielkopolskich – Powstania Warszawskiego 

położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła 

315.000,00 238.128,91 75,60 

3. Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

powiatowej nr 3205P 
15.000,00 7.914,97 52,77 

4. Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-

go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole 
5.000,00 4.421,80 88,44 

5. Dofinansowanie zakupu laparoskopu 40.000,00 40.000,00 100,00 

6. Przebudowa ulicy PCK w Kole 5.000,00 4.602,50 92,05 

7. Zakup dwóch automatycznych myjek do naczyń 

sanitarnych 
40.000,00 40.000,00 100,00 

8. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla OSP Koło nad Wartą 
222.000,00 222.000,00 100,00 

9. Przebudowa ulicy Poległych w Kole 120.000,00 118.425,65 98,69 

10. Zakup trezora bibliotecznego 31.000,00 30.873,00 99,59 

Razem pomoc finansowa 1.107.000,00 912.515,16 82,43 

OGÓŁEM (tabela nr 12 + tabela nr 13)  4.622.517,51 3.939.873,62 85,23 

 

 

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok wg Rb-Z 

 
Na dzień 31.12.2020 r. kwota zobowiązań ogółem wynosiła 8.438.065,21 zł w tym z tytułu: 

Tabela nr 14 

kredytów w wysokości 

8.412.777,00 zł w tym: 

w PKO BP SA (Nordea Bank Polska SA w Gdyni) 954.000,00 zł 

w LBS w Strzałkowie o/Koło  7.458.777,00 zł 

umów nienazwanych o terminie 

dłuższym niż rok, związane                

z finansowaniem usług (leasing) 

25.288,21 zł 

 

Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytów przedstawia się następująco: 

Tabela nr 15 

wyszczególnienie spłaty rat kapitałowych                      

kredytów 

stan zadłużenia na dzień 31.12. 

2021 2.454.000,00 5.958.777,00 

2022 1.500.000,00 4.458.777,00 

2023 1.500.000,00 2.958.777,00 

2024 1.500.000,00 1.458.777,00 

2025 1.458.777,00 0,00 
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Realizacja programów, strategii 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 

Współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi odbywa się na podstawie zapisów 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na postawie uchwały Nr III/11/2010 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania 

finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających 

rozwojowi sportu. 

Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

podejmowany jest roczny program współpracy i następuje zlecanie realizacji zadań z zakresu pożytku 

publicznego. Współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku określała uchwała 

nr XVIII/146/2019 Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy Gminy Miejskiej Koło z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

W roku 2020 współpraca finansowa z organizacjami prowadzona była w następujących obszarach: 

− wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

− kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

− działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

− turystyki i krajoznawstwa, 

− działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,   

− promocji i organizacji wolontariatu, 

− działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w 2020 roku z podziałem na obszary 

działania przedstawiały się następująco 
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Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2020 wyniosła 

347.000,00 zł. 
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Dotację na realizację zadań z zakresu działalności pożytku publicznego w roku 2020 otrzymały 

następujące organizacje pozarządowe: 

- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Kolski Klub Sportów Walki, MLUKS 

Triathlon Koło, MUKS HURAGAN, Stowarzyszenie „Wyspa i Przyjaciele”, Stowarzyszenie Kolanie, 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole, Klub 

Sportowy „Siatkarz” Koło, MKS Olimpia Koło, Kolski Klub Kyokushin-kan Karate-do, 

Stowarzyszenie Malinowa Mamba, UKS Pit Bull Boks Koło, Stowarzyszenie Konie24h, 

Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA, Ochotnicza Straż Pożarna 

Koło nad Wartą, UKS Jedynka, Stowarzyszenie „Uśmiechnięta Czwórka”, Stowarzyszenie „Kolska 

Trójka”, Kolskie Towarzystwo Promocji Piłki Siakowej, UKS Victoria Koło, Stowarzyszenie 

„Bezpieczny Powiat Kolski”, Fundacja Piotra Reissa - łącznie w tym obszarze współpracy zawarto                  

28 umów na kwotę 153.080,00 zł; 

 - z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: MPH Wartaki, 

Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne Lutnia, Stowarzyszenie Kolanie, Stowarzyszenie Przyjaciół 

Miasta Koła nad Wartą, Ochotnicza Straż Pożarna w Kole, Rzymsko-Katolicka Parafia Podwyższenia 

Krzyża Św., Stowarzyszenie Malinowa Mamba, Stowarzyszenie Kolska Trójka, Stowarzyszenie 

Przyjaciół Tańca i Akrobatyki Zespołu Tanecznego MUZA - łącznie zawarto  12 umów na kwotę 

91.550,00 zł;  

- z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: KSON Sprawni Inaczej, Polskie 

Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole, Stowarzyszenie             

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Przyjaciele Św. Mikołaja - łącznie zawarto 3 umowy na kwotę 

10.000,00 zł;  

- z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: Stowarzyszenie Klub Seniora Trzecia 

Zmiana - łącznie zawarto 2 umowy na kwotę 12.480,00 zł;  

- z zakresu turystyki i krajoznawstwa: STiRW Przystań - zawarto 1 umowę na kwotę                  

2.500,00 zł; 

- z zakresu działalności  na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:                    

MKS Olimpia Koło, Kolski Klub Sportów Walki, MPH Wartaki, MLUKS Triathlon, Kolski Klub 

Kyokushin-kan Karate-do, MUKS Huragan - łącznie zawarto 6 umów na kwotę 39.000,00 zł;                            

- z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

Przyjaciele Św. Mikołaja zawarto 1 umowę na kwotę 2.000,00 zł. 

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną z organizacjami pozarządowymi, które nie 

były w stanie z powodów obostrzeń zrealizować zadań publicznych, dokonywano rozwiązania umowy 

za porozumiem stron (łącznie rozwiązano 16 umów m.in. związanych z realizacją imprez). 
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Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania                             

i rozwoju sportu określa uchwała nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Kole z dnia 22 grudnia 2010 r.                    

w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Miejskiej 

Koło w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. 

W 2020 roku na realizację zadań przeznaczono kwotę 270.000,00 zł. W otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań w okresie od 15 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. wpłynęło                               

10 wniosków. Oferty złożyło 7 klubów sportowych. Zawarto 9 umów na realizację zadań z zakresu 

upowszechnianie i rozwoju sportu. W ramach zadań z tego zakresu kluby organizowały cykl szkolenia 

sportowego w różnych dziedzinach sportu oraz imprezy we współzawodnictwie sportowym.  

Organizacje realizujące zadania z tego zakresu: Miejski Klub Sportowy „Olimpia” Koło, 

Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Triathlon”, Klub Sportowy „Siatkarz” Koło, 

Kolski Klub Sportów Walki, Kolskie Towarzystwo Cyklistów w Kole, Kolski Klub Kyokushin-kan 

Karate-do. 

Zaprezentowany poniżej wykres przedstawia podział środków finansowych przeznaczonych na 

zadania z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w 2020 roku: 
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Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej 

Koło na rok 2020 

 

Gmina Miejska Koło podjęła i realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”. Program realizowany jest w roku szkolnym 

2020/2021 (zakończenie czerwiec 2021 r.). Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert                        

na realizatora programu wybrano „EDICTUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. 

 

W ramach realizacji programu przeprowadzono w sposób zdalny akcję informacyjno – edukacyjną 

wśród dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 oraz rodziców/opiekunów prawnych dziewcząt. 

Uprawnionymi do szczepień w roku szkolnym są 104 dziewczynki z rocznika 2007.  

 

W roku sprawozdawczym  podano I dawkę szczepienia – szczepienie przyjęło 61 dziewczynek.                  

W roku 2021 przeprowadzono szczepienie II dawką – szczepienie przyjęło 45 dziewczynek (dla osób, 

które z powodów zdrowotnych nie przyjęły II dawki zostanie wyznaczony dodatkowy termin 

szczepień). 

 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych             

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 roku został 

przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kole w dniu 18.12.2019 r. Jego celem było tworzenie spójnego 

systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych 

problemów oraz zmniejszenie rozmiaru problemów, które aktualnie występują. Program nawiązywał 

do założeń określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, uwzględniał 

wskazówki wynikające z Rekomendacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA) do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki                         

i rozwiązywania problemów alkoholowych. Charakteryzował się wielopłaszczyznowym podejściem 

do kwestii przeciwdziałania zjawiskom związanym z nadużywaniem alkoholu. Stanowił kontynuację 

działań  podejmowanych w poprzednich latach, uzupełnionych o nowe przedsięwzięcia, które miały 

zwiększyć ich skuteczność. 
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Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych  

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych, uwzględniał zadania 

własne gminy określone w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii, cele operacyjne Narodowego 

Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i kierunki działań wskazane w wojewódzkim programie 

przeciwdziałania narkomanii dla województwa wielkopolskiego, które były spójne z Miejskim 

Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych i stanowił jego uzupełnienie.  

Sposoby realizacji zadań zawartych w obu Programach dostosowane zostały do potrzeb lokalnych                  

i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne                           

i osobowe. Wykonywane były one na co dzień przez: certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień, 

trenera warsztatów umiejętności psychospołecznych, psychologa, pedagogów - socjoterapeutów, 

specjalistę ds. przemocy w rodzinie oraz radcę prawnego. W ramach pracy ww. specjalistów 

wyodrębnić można było: 

− prowadzenie konsultacji pedagogicznych, psychologicznych, terapeutycznych porad prawnych 

dla rodzin z problemami uzależnień, prowadzenie poradnictwa rodzinnego  i terapii w zakresie 

przemocy domowej; 

− prowadzenie dwóch świetlic socjoterapeutycznych, w których realizowana była całoroczna 

praca na rzecz dzieci z rodzin z dysfunkcyjnych (także w okresie ferii zimowych i letnich); 

− kontynuowanie współpracy w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, udostępnianie pomieszczeń  na rzecz pracy grup roboczych oraz udział 

w spotkaniach; 

− organizowanie i prowadzenie na terenie szkół podstawowych zajęć i programów 

profilaktycznych; 

− podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym skierowanych do rodziców, prowadzenie 

grupy zabawowej dla rodziców i opiekunów z małymi dziećmi, jako nowej formy 

profilaktyki; 

− zrealizowanie w siedzibie Ośrodka zajęć edukacyjnych wiązanych z promocją zdrowia dla 

dzieci przedszkolnych w I kwartale 2020 roku; 

− podejmowanie działań edukacyjnych i dystrybucja materiałów informacyjnych w społeczności 

lokalnej; 

− prowadzenie na poziomie lokalnym ogólnopolskich kampanii edukacyjnych, organizowanie 

konkursów związanych z profilaktyką problemów uzależnień i zagrożeń cywilizacyjnych; 

− dożywianie uczestników zajęć i akcji realizowanych przez Ośrodek; 

− wspieranie pomocowych inicjatyw abstynenckich podejmowanych na rzecz osób 

uzależnionych i trzeźwiejących; 
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− kontynuowanie warsztatów rozwijających kompetencje wychowawcze dla rodziców                          

z wykorzystaniem elementów programów: Szkoła dla rodziców i wychowawców oraz 

Program Wzmacniania Rodziny; 

− prowadzenie programu wczesnej interwencji FreD adresowanej do młodzieży 

eksperymentalnie i  okazjonalnie używającej narkotyków; 

− współpraca z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki uzależnień. 

 

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkotykowych  realizowane były  przez cały rok 

kalendarzowy 2020 w ramach środków stanowiących dochody z tytułu wydawania zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych. Łącznie na realizację ww. zadań w 2020 roku wydatkowano kwotę  

624 810,43 zł. 

 

Programy socjalne   

 

Oprócz zadań ustawowych obligatoryjnych i fakultatywnych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                

w Kole (dalej MOPS) realizował w 2020 roku następujące programy/projekty:  

Program „Opieka 75+” realizowany jest w kraju od stycznia 2018 r. i jest adresowany                

do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko – wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi 

opiekuńcze samodzielnie. Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe 

wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób               

w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. W 2020 roku MOPS                 

w Kole przystąpił do Programu i uzyskał  dofinansowanie z środków budżetu państwa w celu 

wsparcia finansowego gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych w wysokości 48.357,00 zł. 

W ramach Programu dofinansowano usługi opiekuńcze dla 25 osób.  

Program asystent rodziny na rok 2020. Celem Programu było wzmocnienie asystentów 

rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym 

mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Program zakładał 

dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających w okresie 

zwalczania pandemii Covid-19 w wysokości jednorazowej 1 700 zł na każdego zatrudnionego 

asystenta rodziny w gminie. W ramach Programu MOPS w Kole uzyskała kwotę 3 400,00 zł dla 

dwóch zatrudnionych asystentów rodziny.  

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany był zarówno do dzieci, uczniów, jak                  

i osób starszych. Program przewidywał między innymi wsparcie finansowe gmin w udzieleniu 

pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub 

żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc trafia do dzieci 
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i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie               

o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W roku 2020 w ramach dotacji z budżetu państwa 

MOPS w Kole wydatkował 35 731,11 zł, środki własne Gminy wydatkowano w wysokości 43 753,89 

zł. Z zasiłków celowych na zakup żywności skorzystało 90 rodzin. Obiady w przedszkolach i szkołach 

dofinansowano dla 135 dzieci i uczniów. Z obiadów przygotowanych w stołówce MOPS w Kole 

korzystały 42 osoby.  

W roku 2020 MOPS w Kole, przy współpracy z Bankiem Żywności w Koninie realizował 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, Podprogram 2019, współfinansowany                           

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie 

najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach 

środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020. W okresie tym osoby 

potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze. Pomoc żywnościowa trafiła do 554 osób 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Miasta Koła. Wydano osobom potrzebującym: 

25,84766 ton żywności (2083 paczek żywnościowych).  

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia. Program miał na celu 

dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy                                   

w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polegała 

w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej. 

Realizacja usługi wsparcia nie przysługiwała osobie, która korzysta z  usług opiekuńczych, bądź 

specjalistycznych usług opiekuńczych. W Gminie Miejskiej Koło zadanie realizowane było przez 

pracowników MOPS w Kole. Na realizacje Programu Gmina Miejska Koło otrzymała i wykorzystała 

dotacje w wysokości 62 391,55 zł. W okresie październik – grudzień 2020 roku wsparciem objęto               

42 osoby z miasta Koła.   

Program Wieloletni „SENIOR+” na lata 2015-2020, edycja w 2020 r.  Począwszy od 2017                 

w Kole funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+” zlokalizowany przy ul. Powstańców Wlkp. 8. Od roku 

2019 Dom działa w strukturach MOPS w Kole. Dzienny Dom ,,Senior+” w Kole przeznaczony jest 

dla mieszkańców miasta Koła, kobiet  i mężczyzn nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 lat, 

którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy              

w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, szczególnie dla osób, które ze względu na swoją 

sytuację zdrowotną i rodzinną wymagają wsparcia w zakresie funkcjonowania oraz integracji                        

i włączenia społecznego. Dom prowadzi 30 miejsc dziennego pobytu i funkcjonuje od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8:00 do 16:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Rekrutacja 

odbywa się w systemie ciągłym aż do momentu wyczerpania limitu 30 miejsc. W przypadku 

wyczerpania limitu miejsc tworzy się listę rezerwową. Osoby z listy rezerwowej są kwalifikowane                  

w przypadku zwolnienia się miejsca. Wskaźnik odpłatności za pobyt w Domu wyrażany jest                     
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w procentach w odniesieniu do kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego miejsca               

w Domu, w zależności od dochodu seniora, na podstawie przeprowadzonego wywiadu 

środowiskowego oraz wydanej decyzji administracyjnej. Koszt utrzymania jednego miejsca w roku 

2020 wynosił 842,95 zł miesięcznie. Odpłatności za pobyt seniorów oscylują od kwoty 42,15 zł                

do kwoty 160,16 zł za miesiąc. Łącznie z tytułu opłat w roku 2020 uzyskano kwotę 18 158,91 zł. 

Wysokość dotacji z środków rządowych na utrzymanie Domu na rok 2020 wyniosła 108 000,00 zł.             

W Dziennym Domu ,,Senior+” w Kole zatrudnione były trzy osoby: kierownik i dwóch opiekunów. 

W  oparciu o umowę cywilnoprawną pracował fizjoterapeuta i psycholog. 

  Na początku 2020 r. świadczeniem wychowawczym (tzw. 500+) objętych było 3214 dzieci                   

w 2081 rodzinach. Na koniec 2020 r. Świadczenie wychowawcze wypłacano na rzecz 3247 dzieci                 

w 2103 rodzinach. W roku 2020 na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę                       

19 950 194,90 zł. 

Dodatkowo 57 uczniom szkolnym udzielono pomocy materialnej o charakterze socjalnym,               

a w ramach zadań z zakresu rządowego programu „DOBRY START” wypłacono 2 322 świadczeń. 

 

Program Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Koło na lata 2020-2023 – celem głównym 

programu jest wsparcie i poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych problemami i przeżywających 

trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzin oczekujących narodzin 

dziecka, szczególnie z wadą letalną i już wychowujących dzieci z taką wadą. W 2020 r. zostały 

podjęte poniższe działania, których celem było zminimalizowanie występujących problemów oraz 

zapewnienie wsparcia i pomoc rodzinom zagrożonym marginalizacją, degradacją i wykluczeniem 

społecznym, między innymi poprzez: 

− analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego z uwzględnieniem jej możliwości, 

ograniczeń, potrzeb i oczekiwań wraz z określeniem dominujących problemów występujących 

w rodzinie oraz przyczyn ewentualnego kryzysu, 

− kształtowanie i wzmacnianie prawidłowych postaw rodzicielskich w celu wzmocnienia 

prawidłowego funkcjonowania rodziny i pełnienia ról społecznych przez wszystkich jej 

członków, 

− rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, 

− pomoc w integracji rodziny poprzez wzmacnianie wewnętrznych więzi i poprawę relacji                   

w rodzinie, 

− umożliwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz pracy socjalnej i interwencji 

kryzysowej, 

− współpracę z innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

− wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci, 

− zabezpieczenie podstawowych potrzeb materialno-bytowych dziecka i rodziny,  
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− monitorowanie sytuacji dzieci i młodzieży w rodzinach dotkniętych przemocą                                      

i uzależnieniami, 

− wzmacnianie rodzin przeżywających trudności poprzez przydzielenie asystenta rodziny, 

− zapobieganie niedożywieniu dzieci poprzez realizację Programu Posiłek w szkole i w domu na 

lata 2019 – 2023.  
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Mienie komunalne Gminy Miejskiej Koło 

I. Grunty komunalne 

Grunty komunalne  ogółem: 298,4004 ha o  wartości  -  39 295 594,33 zł w tym: 

Tabela nr 16 

Położenie gruntu Wielkość Wartość 

Miasto Koło 287,7020 ha 38 915 262,33 zł 

Gmina Koło 9,9367 ha 351 872,00 zł 

Gmina Kościelec 0,7617 ha 28 460,00 zł 

 

A. w tym grunty według przeznaczenia użytkowego: 

1. użytki rolne  -  125,0486 ha w tym: 
        Tabela nr 17 

Przeznaczenie użytkowania  Wielkość 

Grunty orne 36,3949 ha                            

Sady 0,3096 ha 

Łąki  7,9195 ha 

Pastwiska  69,4316 ha   

Nieużytki  7,2052 ha   

Rowy  3,7878 ha   

 

2. lasy i grunty leśne – 21,0083 ha 

 

2. grunty pod wodami – 8,3617 ha w tym: 
                        Tabela nr 18 

Nazwa gruntu Wielkość 

Grunty pod wodami płynącymi  4,5731 ha 

Grunty pod wodami stojącymi 3,7886 ha 

 

4. tereny inne   - 133,2834 ha w tym: 
           Tabela nr 19 

Nazwa terenu  Wielkość  

Mieszkaniowe  12,9037 ha 

Rolne zabudowane  0,1506 ha 

Przemysłowe  309116 ha 

Inne tereny zabudowane 24, 1321 ha 

Niezabudowane  13,7100 ha 

Drogi  58, 9935 ha 

Pod budowę dróg  1, 4518 ha 

Inne tereny komunikacyjne  2,8110 ha 

Tereny rekreacji  14,325 ha 

Tereny kolejowe  0,2210 ha 

Tereny różne 0,6730 ha 

 

5.  tereny położone poza miastem – 10,6984 ha: 
           Tabela nr 20 

Nazwa terenu  Wielkość  

Cmentarz i tereny inne 9,9367 ha (R) 

Tereny inne (ruiny zamku) 0,1700 ha (R) 

Tereny w pobliżu zamku 0,5917 ha  

(Ps – 0,3817, N – 0,2100) 
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B. grunty stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło według form władania nieruchomością: 
 

       Tabela nr 21 

Rodzaj formy władania 

nieruchomością 

stan na dzień 

31.12.2019 r. - 

298,9735 ha 

Udział  

w całości 

stan na dzień 

31.12.2020 r. - 

298,4004 ha 

Udział  

w całości 

Powierzchnia w ha Powierzchnia w ha 

Grunty oddane  

w całości bądź w części 

w użytkowanie 

1,9029 0,8% 1,9029 1% 

Grunty oddane 

w trwały zarząd 

16,3314 5% 16,1922 5% 

Grunty oddane 

 w  dzierżawę 

71,6028 24% 79,7871 27% 

Grunty oddane  

w  użyczenie 

0,4860 0,2 5,0386 2% 

Grunty oddane 

w użytkowanie 

wieczyste 

19,4686 7% 19,4572 7% 

Grunty Skarbu Państwa 

w użytkowaniu 

wieczystym Gminy 

Miejskiej Koło 

7,1211 2% 7,1211 2% 

Inne zagospodarowanie 182,0607 61% 168,9013 56% 

 

W wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zmniejszyła 

się powierzchnia gruntów będących w użytkowaniu wieczystym z  26,5897 ha na 26,5783 ha  

 

 

II. Budynki  stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło. 

 

Budynki stanowiące własność Gminy Miejskiej Koło stanowią wartość ogólną  24 685 390,67 zł.    

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 610 lokali mieszkalnych znajdujących się w 101  

budynkach, z czego 38 budynków stanowi własność Gminy Miejskiej Koło, 56 budynków znajduje się 

we Wspólnotach Mieszkaniowych, 7 budynków stanowi współwłasność. Łączna wartość budynków, 

nad którymi zarząd sprawuje Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kole 

wynosi  15 254 968,82 zł.  

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wartość budynków zarządzanych 

przez KTBS Sp. z o.o. w Kole zmieniła się z 15 185 850,43 zł na 15 254 968,82 zł w wyniku: 

− sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 45 w budynku przy ul. Broniewskiego 19A o wartości  

6 318,00  zł; 

− sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym przy                                  

ul. Włocławskiej 1 o wartości 56 856,51 zł; 

− nabycia przez Gminę Miejską Koło udziału w nieruchomości położonej przy ul. Toruńskiej 54 

o wartości – 40 000,00 zł; 
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− wykonania przyłącza gazowego i instalacji wewnętrznej gazowej w budynku przy ulicy 

Energetycznej 3 na kwotę 84 363,07 zł; 

− wykonania przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku przy ulicy Toruńskiej 61 za kwotę – 

7 929,83 zł. 

Gmina Miejska Koło jest właścicielem 2 lokali w budynkach komunalnych położonych przy                       

ul. Garncarskiej 35 i ul. Garncarskiej 37, o łącznej wartości 48 422,66 zł,  12 lokali znajdujących się               

w budynku przy ul. 20 Stycznia 20 o łącznej wartości 143 540,00 zł, nad którymi zarząd sprawuje 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kole, ul. Wojciechowskiego 30a oraz 1 lokalu nr 8 położonego                         

w budynku przy ul. PCK 12 o wartości 140 000,00 zł. 

 

Własność Gminy Miejskiej Koło stanowią również budynki i budowle użyteczności publicznej                        

o wartości łącznie 8 282 297,66 zł w tym: 

                           Tabela nr 22 

Nazwa budynku Wartość  w zł 

Ratusz Miejski 4 797 095,43 

Budynek Urzędu ul. Mickiewicza 12                 1 567 881,39 

Budynek przy ul. Dąbskiej   787 455,00 

Lokal użytkowy nr 2 (Dom Kultury) 65 700,00 

Magazyn główny przy ul. Dąbskiej                             11 449,38 

Budynek garażowo warsztatowy                        162 235,49 

Budynek przy ul. Sosnowej (Noclegownia)        210.000,00 

Kotłownia przy budynku noclegowni                40 231,78 

Szalet przy ul. Narutowicza                               36 036,73 

Budynek garażowo gospodarczy przy ul. Bliznej 41 25 455,06 

Budynek toalety publicznej ul. Sportowa          118 211,55 

Ruiny Zamku Gotyckiego 460 545,85 

 

    Zmiany od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.: 

1. Wykonanie przyłącza sieci ciepłowniczej oraz budowa instalacji centralnego ogrzewania                         

w budynku toalety miejskiej przy ul. Narutowicza za kwotę 34 803,40 zł, w związku z czym 

zwiększyła się wartość budynku z 1 233,33 zł na 36 036,73 zł. 

2. Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murze północnym Ruin Gotyckiego 

Zamku Kazimierzowskiego za kwotę 460 545,85 zł. 
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Pozostałe budynki niemieszkalne o wartości  816 161,53 zł 

Cmentarz komunalny miasta Koła w Leśnicy gm. Koło o wartości łącznie – 674 719,17 zł: 

− parking – 2 107,20 m2 

− chodniki – 321,20 m2 

− droga z płyt żelbetowych – 1 139,10 m2 

− ukształtowanie terenu – 6 252,90 m2 

− ogrodzenie ozdobne frontowe – 182,00 mb 

− ogrodzenie boczne – 220,00 mb 

− kaplica cmentarna – budynek przedpogrzebowy:  

1) kubatura – 789,00 m3 

2) liczba kondygnacji – 1 

3) powierzchnia zabudowy – 164,30 m3 

− kwatery nr 4,9,13,17 

− odwodnienie terenu cmentarza – o wartości – 141 442,36 zł. 

III. Budynki  stanowiące  własność  Gminy Miejskiej Koło oddane w trwały zarząd 

samorządowej jednostce organizacyjnej. 

 

W dyspozycji Gminy Miejskiej Koło pozostają budynki i budowle oświatowe i kulturalne,                  

do których zalicza się budynki szkół podstawowych, przedszkoli, a także sportu i rekreacji oraz 

pomocy społecznej o łącznej wartości 61 436 812,77 zł w tym: 

1. Szkoły - ilość 5 o wartości  łącznie  17 047 422,74 zł  w tym: 

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 wartość budynku 8 590 433,64 zł. Wartość budowli (plac zabaw) 

240 606,93 zł.  

2) Szkoła Podstawowa  Nr 2 wartość budynku 2 205 016,91 zł.  

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 wartość budynku głównego 1 650 746,47 zł, pawilon 196 977,00 zł. 

4) Szkoła Podstawowa Nr 4 wartość budynku 372 819,75 zł. 

5) Szkoła Podstawowa Nr 5 wartość budynku 3 790 822,04 zł.    

2. Obiekty Przedszkolne - ilość 4 o wartości łącznej7 524 485,14  zł w tym: 

1) Przedszkole Miejskie Nr 1 wartość budynku 5 960 078,93 zł, wartość placu zabaw                           

i ogrodzenia  584 535,91 zł. 

2) Przedszkole Miejskie Nr 3 o wartości 173 192,90 zł. 

3) Przedszkole Miejskie Nr 5 o wartości 637 835,91 zł, piec konwekcyjny o wartości 5 497,99 zł. 

4) Żłobek Miejski wraz z Przedszkolem Miejskim Nr 6 o wartości 163 343,50 zł. 

 

W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie nastąpiły żadne zmiany. 
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3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole o ogólnej wartości 34 123 214,42  zł,  w tym:         

1) budynek przy ul. Szkolnej 2B - 5 861 619,61 zł 

2) kompleks sportowy przy ul. Sportowej  12 - 1 010 127,46 zł 

3) ogrodzenie stadionu - 48 990,95 zł 

4) ogrodzenie stadionu - 19 999,99 zł 

5) przebudowa bieżni na stadionie MOSiR ul. Sportowa -1 114 372,15 zł 

6) położenie kostki brukowej - 60 000,00 zł 

7) budynek gospodarczy przy ul. Sportowej 12 -133 540,24 zł 

8) zaplecze turystyczne na rzece Warcie - 141 851,67 zł 

9) zespół boisk zewnętrznych z wyposażeniem - 1 653 354,66 zł                         

10) kompleks boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Sportowej 12  -1 309 778,34 zł  

11) kompleks boisk sportowych przy ul. Dąbrowskiego 9 - 1 118 749,34 zł     

12) budynek krytej pływalni wraz z ogrodzeniem  o wartości - 21 619 786,82 zł 

13) ściana żelbetowo – betonowa do gry w tenisa ziemnego o wartości  - 37 509,19 zł  

 

W okresie od  01.01.2020 do 31.12.2020 r. wartość budynków i budowli zwiększyła się z kwoty 

34 085 705,23 zł na kwotę 34 123 214,42 zł w wyniku wybudowania ścianki żelbetowo – betonowej 

do gry w tenisa ziemnego.  

 

 

4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o wartości łącznej 2 999 199,66 zł,  w tym: 

− budynek przy ul. Stary Rynek 15 o wartości 1 376 439,86 zł 

− budynek przy ul. Powstańców Wlkp. – Dom Seniora – o wartości  1 622 759,80 zł 

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zwiększyła się wartość budynków będących                           

w trwałym zarządzie MOPS w Kole z kwoty 2 779 199,66 zł na 2 999 199,66 zł, w wyniku  zmiany 

sposobu użytkowania wykonanego za kwotę 220 000,00 zł,  budynku przy ul. Powstańców Wlkp. – 

Dom Seniora z kwoty 1 402 759,80 zł na kwotę 1 622 759,80 zł 
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Gminny Program Opieki nad Zabytkami 

 

Gminny program opieki nad zabytkami służy poprawie stanu zachowania środowiska 

kulturowego. Ustala się w nim rozwiązania organizacyjne i finansowe, jak również edukacyjne                          

i wychowawcze, które mają doprowadzić do osiągnięcia tego celu.  

 Obecnie obowiązuje Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Koła na lata 2020 – 2023 

zatwierdzony uchwałą Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 lutego 2020 r. Program ma 

na celu przyczynić się do wyeksponowania poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu 

kulturalnego miasta, a także do zahamowania procesów degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu 

zachowania zabytków na terenie miasta, jak również do podejmowania działań zwiększających 

atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych.  

 W roku 2020 r. Gmina Miejska Koło podjęła się zadania inwestycyjnego mającego na celu 

ratowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr  30/380 z 17.01.1953r, tj. ruin 

kazimierzowskiego zamku kolskiego, zlokalizowanego na terenie sąsiedniej gminy Kościelec. 

Inwestycja pod nazwą: „Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego. Data powstania: II poł. 

XIV w. Zabezpieczenie i konserwacja ruin zamku – etap I (mur północny)” została dofinansowana ze 

środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Ochrona Zabytków. 

Planowane są kolejne etapy realizacji inwestycji mające na celu zachowanie materialnego dziedzictwa 

narodowego poprzez zatrzymanie postępującego niezwykle szybko procesu destrukcji ruin zamku 

kazimierzowskiego. Wykonanie konserwacji i zabezpieczenia murów uchroni ten bezcenny zabytek 

architektury przed zniszczeniem. Podjęcie tych działań zwiększy również atrakcyjność zabytku               

dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych. Kolejnym zabytkiem wymagającym remontu 

jest Willa tzw. Sejmik i przystosowanie na potrzeby Muzeum Technik Ceramicznych.  Za zgodą Rady 

Miejskiej obiekt został przekazany Muzeum, następnie przekazano dotację na wykonanie 

dokumentacji technicznej, która umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie. Obecnie Muzeum 

otrzymało dotację z programu „Ochrona Zabytków 2021” w wysokości 350 000,00 zł. 

Stan techniczny pozostałych obiektów wpisanych do rejestru zabytków  będących własnością 

Gminy Miejskiej Koło lub jej jednostek organizacyjnych jest zadowalający, w związku z tym w roku 

2020 nie było konieczne podejmowanie działań, mających na celu hamowanie procesów degradacji 

tych zabytków. 
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Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

 

Plan miejscowy stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawia przepisy 

powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych 

(w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy). W planie 

miejscowym dokonuje się również zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie może wykraczać poza 

granice administracyjne gminy, może za to obejmować tylko część jej obszaru. Na terenie gminy 

może obowiązywać więcej planów miejscowych, ich granice jednak nie mogą się nakładać. Plan nie 

może naruszać ustaleń studium, co stwierdza rada gminy przed jego uchwaleniem.  

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z części:  

tekstowej – stanowiącej treść uchwały oraz z graficznej – stanowiącej załącznik do uchwały; 

część graficzna (rysunek) jest graficznym odzwierciedleniem uchwały i obowiązuje jedynie                      

w takim zakresie, w jakim jest to określone w części tekstowej. Tekst planu ma formę uchwały rady 

gminy, musi więc odpowiadać wymogom zasad techniki prawodawczej. 

Na obszarze Gminy Miejskiej Koło obowiązuje 50 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego sporządzonych po 1 stycznia 1995 r. (stan na koniec 2020 r.), które zajmują około                

50 % powierzchni obszaru gminy, co znaczenie przekracza średnią dla całego kraju.  

Rada Miejska w Kole w 2020 roku podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Koła, tj.: 

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Kole 

zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/338/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 sierpnia 2009 r.  

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2009 r. poz. 3134); 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła w rejonie ulic: 

Dąbskiej, Cegielnianej zatwierdzonego uchwałą Nr XLVII/427/2014 Rady Miejskiej w Kole  

z dnia 23 kwietnia 2014 r.  (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3190); 

3) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Koła  w rejonie ulicy 

Toruńskiej. 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_przestrzenne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Decyzja_administracyjna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rada_gminy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uchwała
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Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt.  

 

Gmina Miejska Koło przyjęła uchwałą Nr XXII/212/2020 z dnia 25 marca 2020 r.  Program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Koła w 2020 

r., w ramach którego:  

− zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez umieszczanie ich w schronisku                   

(schronisko dla zwierząt OTOZ „ANIMALS” znajdującego się na ul. Leśna 53  

w Sompolnie). W 2020 r. do schroniska zostało przekazanych 24 psy. Koszt pobytu zwierząt            

w schronisku wyniósł 40 800,00 zł. 

− odławia bezdomne zwierzęta i zapewnia im do chwili przejęcia przez Schronisko, pomieszczenia 

chroniącego (Zakład Wielobranżowy „SZYDŁOWSKI”, ul. M. Skłodowskiej - Curie 55, 62-600 

Koła). W 2020 r. zostało odłowionych 38 bezdomnych psów i 5 kotów. Koszt realizacji zadania  

wyniósł 6 9647,52 zł. 

− wskazuje gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich (Zbigniew 

Sewaściukiewicz, zam. ul. Miodowa 4/1, 62-600 Koło). Gmina w roku sprawozdawczym nie 

ponosiła kosztów na realizację ww. zadania. 

− zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom objętym programem na wypadek 

następstw zdarzeń drogowych (Przychodnia dla Zwierząt w Kole S.C. z siedzibą w Kole                     

ul. Bogumiła 65). W 2020 roku wysterylizowano 4 kotki, 1 psa oraz odłowiono 1 lisa. Pomocy 

udzielono 5 rannym kotom i  5 psom. Koszt realizacji zadania wyniósł 9 899,59 zł. 

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło 

na lata 2014-2032 

 

Gmina Miejska Koło mając na celu realizację polityki ekologicznej państwa przeprowadziła 

inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest, w oparciu o którą opracowany został 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło na lata 

2014-2032”, który został uchwalony przez Radę Miejską w Kole uchwałą Nr LII/480/2014 z dnia                

24 września 2014 r.  W dokumencie wyznaczone zostały działania niezbędne do całkowitego 

usunięcia azbestu z terenu Gminy Miejskiej Koło wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów                                      

i przewidywanych źródeł dofinansowania. Ustalone zostały również zasady monitorowania realizacji 

programu. W 2020 r. zostało złożonych 14 wniosków o sfinansowanie usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Koło.           

Ilość zebranego azbestu  - 23,9 Mg    

Odbiór, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest został sfinansowany ze środków 

własnych. 
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Program Ochrony Środowiska dla Miasta Koło na lata 2019-2022, z perspektywą do roku 

2026 

Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań na dalsze lata                      

i  poprawa stanu środowiska przyrodniczego, bądź utrzymanie dobrego poziomu tam gdzie został on 

osiągnięty w wyniku realizacji założeń poprzedniego projektu. Zawarte w nim rozwiązania 

inwestycyjne oraz organizacyjne i informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą 

zrównoważonego rozwoju gospodarowania zasobami przyrodniczymi. Niniejszy dokument jest 

wypełnieniem obowiązku Miasta Koła w zakresie aktualizacji strategicznych dokumentów gminnych, 

co pozwala władzom na bieżąco kontrolować stan środowiska oraz planować na tej podstawie 

działania służące ochronie środowiska. 

Wynikiem procesu planowania jest Program zawierający wizję rozwoju systemu zarządzania ochroną 

środowiska, określający opcje i warunki rozwiązań. Jest on także ważnym środkiem informacji, 

narzędziem kontroli i materiałem wykorzystywanym do rozwoju systemu w przyszłości. 

W roku sprawozdawczym zrealizowano poniższe zadania: 

− realizacja programu „Czyste Powietrze” – 63 wnioski; 

− podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców i samorządu w zakresie możliwych 

rozwiązań niskoemisyjnych; 

− rozwój sieci ciepłowniczej; 

− modernizacja dróg gminnych: profilowanie dróg, remonty cząstkowe dróg; budowa                         

ul. Grodzkiej;  

− modernizacja dróg powiatowych: rozbudowa ulicy Nagórnej i Poległych w Kole 

(dofinansowanie Gminy Miejskiej Koło); 

− monitoring emisji pól elektromagnetycznych: badanie emisji pól - wieża przy ul. Szpitalnej             

w Kole; 

− utrzymanie we właściwym stanie technicznym istniejącej infrastruktury gospodarki wodnej: 

modernizacja wału przeciwpowodziowego „Polder Gozdów i udrożnienie kanału ulgi rzeki 

Warty” – trwają prace nad dokumentacją przedsięwzięcia. Inwestycja PGW Wody Polskie;  

− monitoring jakości wód ujmowanych na cele komunalne: Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Kole podaje comiesięczne wyniki badań jakości wody, które są zamieszczane na 

stronie internetowej; 

− rozwój infrastruktury wodno-ściekowej: budowa sieci wodociągowej w ul. Żelaznej,                         

w trakcie realizacji budowa sieci wodociągowej w ul. Rubinowej, budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej w ul. Szymborskiej (Słowackiego/3 Maja), w trakcie realizacji 

„Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło”, modernizacja 

przepompowni ścieków na ul. Freudenriecha wraz z rurociągiem tłocznym kanalizacji 

sanitarnej; 
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− rozwój selektywnej zbiórki odpadów: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych” zadanie w trakcie realizacji; 

− demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest: w 2020 r. zostało złożonych                        

14 wniosków o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 

Miejskiej Koło. Ilość zebranego azbestu  - 23,9 Mg.   

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Koło 

 

Realizując obowiązek określony w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej, uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 25 marca 2015 r. Rada Miejska w Kole przyjęła Strategię 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Koło na lata 2015-2020. Strategia pozwala 

na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne 

i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu 

problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi 

zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają 

przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni 

marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.  

Misja samorządu, sformułowana w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Miejskiej Koło na lata 2015-2020, jest następująca: 

Koło gminą zaspokajającą potrzeby mieszkańców, zintegrowaną społecznie, podnoszącą jakość życia 

mieszkańców i stwarzającą im możliwości rozwoju. 

Wypełnienie przyjętej misji jest uwarunkowane realizacją celów strategicznych i operacyjnych oraz 

kierunków działań, które były realizowane w roku sprawozdawczym poprzez poniższe cele:  

Cel strategiczny 1. Wzmacnianie rodzin oraz wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży. 

Cel strategiczny 2. Wspieranie osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy 

w rodzinie oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie ochrony zdrowia.  

Cel strategiczny 3. Utrzymanie osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania oraz 

umożliwienie im udziału w życiu społecznym. 

Cel strategiczny 4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w gminie. 

Cel strategiczny 5. Rozwój kapitału społecznego i ludzkiego. 
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Strategia Rozwoju Miasta Koła  

 

Strategia Rozwoju Miasta Koła na lata 2016-2020 przedstawia sposób alokacji 

zidentyfikowanych zasobów miasta przy określonych warunkach zewnętrznych. Określa priorytetowe 

obszary działań oraz zestawy celów i zadań koniecznych do realizacji zrównoważonego rozwoju.   

Misją i celem nadrzędnym samorządu kolskiego jest prowadzenie długofalowej polityki 

zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, której efektem końcowym jest wzrost jakości 

życia mieszkańców.  

Strategia określa trzy cele: 

Cel strategiczny 1 -  dynamicznie rozwijająca się gospodarka; 

Cel strategiczny 2 - funkcjonalne i ekologiczne miasto; 

Cel strategiczny 3 – społeczeństwo obywatelskie. 

Realizacja powyższych celów w 2020 roku polegała na następujących czynnościach: 

1. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka. 

 

W 2020 roku obowiązywały poniższe uchwały, które przyczyniły się do realizacji ww. celu: 

− uchwała Nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od 

podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje na terenie Gminy Miejskiej Koło - w roku sprawozdawczym jeden 

przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia na podstawie zapisów uchwały (prawo do zwolnienia 

nabył w 2018 r. Zwolnienie obowiązuje  przez okres 4 lat tj. do 2022 r. w związku z utworzeniem 

20 nowych miejsc pracy.). 

− uchwała Nr XIV/120/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia  30 września 2015r. w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności 

pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Koło oraz               

jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej                        

w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Na podstawie wskazanej 

uchwały również przedsiębiorcy - w ramach pomocy de minimis - mogą skorzystać z pomocy                           

w formie umorzenia, rozłożenia na raty  i odroczenia terminu płatności należności                               

o charakterze cywilnoprawnym przepadających na rzecz Gminy. Z tego typu pomocy skorzystało 

w 2020 roku dwóch przedsiębiorców (umorzenia zadłużenia). 

W ramach omawianego celu strategicznego Urząd Miejski w Kole informował poprzez stronę 

internetową miasta Koła – zakładka „Koło biznesu” – o szkoleniach organizowanych przez instytucje 

państwowe np. ZUS, Urząd Skarbowy itp. oraz o innych informacjach związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. Na stronie internetowej miasta Koła promowano Łódzką Specjalną Strefę 

Ekonomiczną – Podstrefa Koło. Funkcję informacyjną w zakresie zakładania i prowadzenia 
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działalności gospodarczej realizuje Wydział Działalności Gospodarczej i Promocji Miasta. Ponadto 

wydział współpracował z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie w zakresie informowania 

przedsiębiorców poprzez mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – dyżury 

ekspertów cyklicznie odbywały się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kole. W okresie 

obostrzeń pandemicznych przedsiębiorcy mieli możliwość kontaktu telefonicznego z ekspertami ARR                         

w Koninie. Odbył się również dyżur ekspercki pracownika ZUS o/ Koło – temat Mały ZUS.  

 

2. Funkcjonalne i ekologiczne miasto. 

 

W ramach omawianego celu strategicznego na terenie miasta Koła wybudowano i zmodernizowano 

ulice m.in. Grodzką, Nagórną (wspólnie z powiatem kolskim), rozpoczęto budowę Staffa, 

Szymborskiej. Rozpoczęto prace projektowe dotyczące ulic: Boguszynieckiej, Wiatracznej, Przesmyk.    

Wniesiono wkład pieniężny i objęto dodatkowe udziały w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe              

Sp. z o.o. w Kaliszu z przeznaczeniem na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Sienkiewicza etap II za 

obwodnicą, ul. Grodzkiej, ul. Staffa oraz opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie                             

ul. Ślusarskiej w Kole. 

Należy nadmienić, że w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na terenie miasta Koła                  

w omawianym roku sprawozdawczym podjęto następujące działania:  

− inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II – Powstańców Wielkopolskich – Powstania 

Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła – budowa sygnalizacji świetlnej; 

− budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P – aktualizacja map 

geodezyjnych w celu opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy; 

− przebudowa ul. Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej                    

w Kole; 

− przebudowa ul PCK w Kole – opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia 

ulicznego; 

− przebudowa ul. Poległych w Kole – przebudowa nawierzchni i chodnika na długości 303 mb. 

Wykonanie prac zabezpieczających i konserwatorskich przy murze północnym Ruin Gotyckiego 

Zamku Kazimierzowskiego (etap I). 

W omawianym celu strategicznym uwzględniony jest program operacyjny – Geotermia. Należy 

podkreślić, że największą inwestycją w zakresie poprawy czystości powietrza atmosferycznego będzie 

budowa ciepłowni geotermalnej wraz z podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego 

Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. W 2020 roku została podpisana umowa                                    

o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

„Budowa ciepłowni geotermalnej w mieście Koło wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu 

ciepłowniczego MZEC Sp. z o.o.” w ramach Poddziałania 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących 

wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej 
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/przesyłowej, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 15 095 620,86 zł netto (wartość inwestycji                      

to 37 274 065,26 zł brutto). Brakująca kwota uzupełniona zostanie środkami własnymi Spółki oraz 

pożyczką udzieloną przez NFOŚiGW. Spółka posiada również decyzję Wojewody Wielkopolskiego 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę rurociągu geotermalnego 

łączącego otwory geotermalne Koło GT-1 i Koło GT-2 oraz decyzję Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego zatwierdzającą projekt robót geologicznych, decyzję Starosty Kolskiego w sprawie 

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. Efektem inwestycji będzie 

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Mieście poprzez korzystanie z odnawialnych źródeł 

energii, a przy tym poprawa zdrowia i warunków życia mieszkańców i efektywniejsze zarządzanie 

kapitałem Miasta. Inwestycja stwarza również możliwość rozwoju rekreacji i turystyki w Mieście               

w oparciu o energię geotermalną. 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to kolejne działanie strategiczne mające 

na celu zwiększenia poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie oraz 

zmniejszenia masy odpadów zmieszanych kierowanych do składowania. W ramach ww. działania 

podpisano umowę na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy 

Miejskiej Koło”  w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura                     

i Środowisko 2014-2020. Przedsięwzięcie będzie polegać na zaprojektowaniu i budowie Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Koło. Celem projektu jest 

stworzenie bezpiecznego dla środowiska i ludzi oraz zgodnego z  prawem miejsca do zbierania                      

i magazynowania dostarczonych przez mieszkańców odpadów komunalnych, które będą 

przekazywane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do ponownego użycia, recyklingu oraz 

odzysku innymi metodami.  

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 941 259,80 zł; 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 578 260,00 zł; 

Udzielone dofinasowanie na realizację Projektu wynosi 1 341 521,00 zł. 

 

Przygotowanie koncepcji i projektu budownictwa mieszkaniowego na zdegradowanych obszarach 

Starego Miasta to kolejne działanie w ramach celu strategicznego 2, które w najbliższym czasie 

zostanie zrealizowane w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości 1 5000,00 zł z Rządowego 

Programu Fundusz Inwestycji Lokalnych na budowę bloku komunalnego przy ul. Kajki w Kole. 
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Cel strategiczny 3 – społeczeństwo obywatelskie. 

W ramach omawianego celu strategicznego były organizowane cykliczne imprezy kulturalne, przed 

wprowadzeniem stanu epidemii. Z uwagi na ograniczenia epidemiologiczne część imprez, zajęć 

została zawieszona lub odwołana.  

W ramach realizacji celu strategicznego trwały działania wspomagające postawy prozdrowotne                     

i zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej poprzez działania jednostek organizacyjnych Gminy 

tj. Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

W roku sprawozdawczym Gmina pozyskała środki zewnętrzne (szczegółowo opisane w punkcie 

„Działalność inwestycyjna”) na rozbudowę i modernizację Żłobka Miejskiego w Kole.  

Realizowane jest zadanie „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ulicy Sportowej 12             

w Kole”. Środki na ten cel pozyskano z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. 

 

Realizowano projekt Cyfrowa Wielkopolska, który skierowany był do osób w wieku 65 lat i powyżej, 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Koło, posiadających niskie kompetencje cyfrowe, 

niewielkie doświadczenie lub brak doświadczeń w zakresie komunikacji online i obsługi urządzeń 

teleinformatycznych. Celem głównym projektu był rozwój kompetencji cyfrowych w wymiarze 

informatycznym, informacyjnym i funkcjonalnym. W ramach projektu nastąpiło zapoznanie 

odbiorców z funkcjonalnymi narzędziami oraz utrwalenie potrzeby rozwijania ich umiejętności 

cyfrowych w kontekście codziennego życia. Kurs rozpoczął się w październiku 2020 r. i trwał trzy 

miesiące. Udział w nim wzięło 30 osób.  
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Wpływ pandemii na jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Koło 

 

Rok 2020 był obarczony ograniczeniami wynikającymi z pandemii koronawirusa                     

SARS-CoV-2. W połowie marca ubiegłego roku na terenie całego kraju wprowadzono stan epidemii, 

zostały odwołane wszystkie imprezy masowe, pozamykane instytucje kultury, sportu, szkoły, 

przedszkola. To spowodowało przeorganizowanie pracy jednostek oraz miało wpływ na dochody                     

i wydatki w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Koło. Poniżej przedstawiono zadania 

jednostek w czasie epidemii oraz opisano sytuację ekonomiczną jednostek ukierunkowanych na usługi 

dla mieszkańców. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

W okresie od 14 marca (dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce) MOPS w Kole, 

w obszarze większości zadań działał w sposób nieprzerwany, realizując wszystkie zadania 

obligatoryjne i fakultatywne. Okresowo zamykane były decyzjami wojewody placówki wsparcia 

dziennego m.in. Dzienny Dom „Senior+” w Kole.  W okresach zamknięcia placówek usługi na rzecz 

uczestników realizowane były przez pracowników w miejscu zamieszkania. Opiekunowie 

utrzymywali stały kontakt z uczestnikami, zabezpieczając niezbędne potrzeby bytowe. Usługi 

opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych realizowane były bez zmian z zastosowaniem 

zaostrzonego reżimu sanitarnego. Cały czas funkcjonowała Noclegownia i Stołówka MOPS w Kole. 

Sposób pracy poszczególnych komórek Ośrodka regulowały przepisy rangi ustawowej, wytyczne 

otrzymywane z organów nadrzędnych oraz wewnętrze uregulowania w formie zarządzeń kierownika 

jednostki. Dodatkowym zadaniem MOPS w Kole w okresie pandemii była ścisła współpraca z Policją 

oraz Powiatową Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole, polegająca na przekazywaniu informacji 

o osobach przebywających w kwarantannie i izolacji oraz opuszczających szpitale. MOPS w Kole 

podejmował działania w celu oceny sytuacji tych osób pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie 

posiłku lub artykułów spożywczych, zakupu leków, zapewnienia usług opiekuńczych, pomocy                    

w formie interwencji kryzysowej oraz poradnictwa. W celu zabezpieczenia osób przebywających                 

w kwarantannie w podstawowe artykuły spożywcze nawiązano współpracę w OSP Koło nad Wartą 

(druhowie ochotnicy dostarczali zakupy wykonane przez pracowników MOPS w Kole).                            

Od października 2020 roku MOPS w Kole odpowiedzialny był za realizację Programu „Wspieraj 

Seniora”, który polega na zabezpieczeniu zakupów Seniorom, którzy zdecydują się pozostać w domu.  
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Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole (MOPiPR) podjął wiele inicjatyw 

wspierających mieszkańców miasta Koła już od pierwszych dni zagrożenia zachorowaniem na Covid-

19. Było to zgodne z zaleceniami PARPA z dnia 9 kwietnia 2020 r., stanowiącymi, że aby dobrze 

niwelować społeczne skutki pandemii, nie można tracić z pola widzenia profilaktyki. 

Już 16 marca MOPiPR uruchomił bezpłatne teleporady dla mieszkańców miasta w zakresie: 

• Psychoedukacji dla rodziców. 

• Porad, konsultacji w sprawach uzależnień, współuzależnień, pozostawania w kryzysie 

emocjonalnym. 

• Porad rodzinnych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

• Porad psychologicznych. 

• Porad prawnych. 

Kolejnym działaniem MOPiPR była edukacja mieszkańców dotycząca sposobów radzenia sobie ze 

stresem i łagodzeniem skutków kryzysów emocjonalnych wynikających z sytuacji zagrożenia. 

Informacje zostały udostępnione mieszkańcom m.in. przez lokalne media i kanały społecznościowe. 

W związku z prowadzeniem profilaktycznej działalności  informacyjnej w szeroko pojętej 

problematyce uzależnień dla mieszkańców zostały przygotowane pakiety edukacyjne, które 

przekazano do Urzędu Miejskiego w Kole celem dystrybucji wśród mieszkańców, do Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w celu dystrybucji wśród pacjentów oddziału 

dziecięcego. Pakiety edukacyjne otrzymali także w celu dalszej dystrybucji asystenci rodzinni 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole i kolskie parafie. 

W dniu Światowego Dnia Rodzin, podopieczni MOPiPR otrzymali do domu drobne prezenty 

wraz z materiałami edukacyjnymi. Akcję udało się zorganizować we współpracy z wolontariuszami 

OSP Koło nad Wartą.  

Do Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Kole oraz Kolskiego Stowarzyszenia 

Abstynentów „Przyszłość” zostały przekazane pakiety środków ochrony osobistej. 

Ośrodek pozostawał w stałym kontakcie ze szkołami, przekazując pedagogom i psychologom 

materiały edukacyjne dla dzieci i rodziców.  

Szkołom została przedstawiona propozycja udziału w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 

2020 (ZTU) „DorastaMY AsertywNIE”. Uruchomiona została strona internetowa kampanii ZTU,                 

z której nauczyciele oraz uczniowie mogli pobrać materiały kampanijne.  

Ośrodek współpracował z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Krajowym Biurem Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, ETOH - Fundacją Rozwoju Profilaktyki, 
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Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę oraz Fundacją Dzieci 

są Ważne i Niebieską Linią oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.  

Działania Ośrodka podejmowane były także przez portal społecznościowy Facebook i stronę 

internetową gdzie umieszczano materiały edukacyjne dla mieszkańców, w tym dotyczące szeroko 

rozumianej profilaktyki oraz informacje na temat akcji społecznych trwających podczas epidemii. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i młodzieży, na co dzień korzystających ze świetlic 

socjoterapeutycznych, pracownicy Ośrodka zaproponowali pomoc w formie kontaktu poprzez 

komunikator Messenger - została stworzona zamknięta grupa wsparcia. Przeprowadzono m.in. akcję  

#niedajsienudzie. Stworzono możliwość budowania relacji rodzinnych i aktywnych form spędzania 

czasu - przez zabawę rodzinny piernikowy zawrót głowy, rodzinny konkurs na najładniejszą 

świąteczną ozdobę. Udostępniono materiały i filmy edukacyjne. 

Od 1 lipca do 28 sierpnia w otwartych świetlicach odbywały się letnie zajęcia świetlicowe 

oraz rodzinne piątki. W zajęciach brała udział stała grupa podopiecznych i wychowawców, spotkania 

odbywały się w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie współorganizował Rodzinny Rajd 

Rowerowy w ramach którego zadbał o słodki poczęstunek i napoje, drobne nagrody rzeczowe dla 

uczestników, a także materiały profilaktyczno – edukacyjne nt. promowanego przez ośrodek projektu - 

Rodzicu, zadbaj o dziecięcy mózg! Wprowadź Domowe Zasady Ekranowe. 

W sytuacjach, które tego wymagały, dopuszczono osobistą wizytę podopiecznych w Ośrodku. 

W ramach obchodów mikołajkowych przygotowano dla rodzin pozostających pod opieką 

MOPiPR słodkie upominki. Odbiór upominków odbył się indywidualnie. Ponadto dla rodzin 

zakupiono gry stolikowe, które wraz z życzeniami, świątecznymi kolorowankami i słodyczami zostały 

przekazane przed świętami Bożego Narodzenia. 
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Środowiskowy Dom Samopomocy 

 

Opracowano  i wprowadzono nowe zasady/procedury funkcjonowania jednostki dotyczące 

m.in.: prowadzenia zajęć grupowych, organizacji dowozów, organizacji zajęć kulinarnych i inne oraz 

dodatkowe procedury sanitarne wprowadzające wzmożone rejestry czynności myjąco-

dezynfekujących na terenie ośrodka. Zmienione zostały priorytety w pracy bieżącej z uczestnikiem, 

bardzo duży nacisk został położony na edukację uczestników i podnoszenie ich wiedzy o otaczającej 

rzeczywistości, panującej sytuacji epidemicznej w kraju, poprzez organizację dodatkowych szkoleń 

wewnętrznych, spotkań o charakterze edukacyjnym, pogadanek. Podjęto szereg działań mających na 

celu wyuczenie uczestników umiejętnego stosowania środków ochrony indywidualnej: prawidłowe 

noszenie maseczek jednorazowych, mycie i dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu społecznego                 

i inne. Uczestnicy nie mogli w pełni korzystać z przyznanych im usług, z przyczyn nie leżących po ich 

stronie. W okresach zawieszenia działalności Domu pozostawali w swoich miejscach zamieszkania. 

Przebieg procesu rehabilitacji społecznej oraz realizacji założonych indywidualnych planów 

postępowania wspierająco-aktywizujących uczestników, nie mógł być realizowany stacjonarnie                    

i w całości. 

W obszarze realizacji zadań aktywizujących, wskutek panującej zaostrzonej sytuacji 

epidemicznej, istniejącego reżimu sanitarnego zrealizowanych zostało jedynie 28% zaplanowanych 

imprez/wydarzeń okolicznościowych z zakresu zajęć integracyjnych, socjoterapeutycznych, 

stosunkiem do 72% zajęć odwołanych. 

 W okresach zawieszenia działalności Domu wprowadzone zostały liczne działania mające na 

celu utrzymanie uczestnika w zadowalającej formie i kondycji psychicznej. Pandemia przyczyniła się 

do izolacji uczestników w domach, zmniejszenia ich kontaktów społecznych, utraty poczucia 

bezpieczeństwa. Niezbędne okazały się podejmowane działania w celu zapobiegania pogłębiania się 

izolacji społecznej czy przeciwdziałania wystąpienia objawów chorobowych, tj.: wsparcie psychiczne, 

emocjonalne – teleporady, rozmowy z psychologiem, indywidualne rozmowy telefoniczne                              

o charakterze terapeutycznym z członkami Zespołu Wspierająco-Aktywizującego, kontynuowanie 

leczenia psychiatrycznego, kontynuowanie rehabilitacji ruchowej poprzez mobilizowanie                          

do wykonywania ćwiczeń ogólnousprawniających w miejscu zamieszkania, zachęcanie do spacerów 

na świeżym powietrzu w pobliskiej okolicy itp. Podsumowując, pandemia w sposób znaczący 

wpłynęła na dotychczasową działalność  i funkcjonowanie jednostki poprzez liczne ograniczenia                  

w realizacji zadań, przyjętego planu pracy ŚDS na rok 2020, indywidualnych planów postępowania 

wspierająco-aktywizujących uczestników. Niewątpliwie pandemia przyczyniła się do zmian                     

w funkcjonowaniu samych uczestników w życiu codziennym, aczkolwiek dzięki zwiększonym 

działaniom w obszarze sfery psychicznej, udało się utrzymać wszystkich uczestników we własnych 

środowiskach domowych, na zadowalającym dobrym poziomie psychicznym, bez konieczności 

hospitalizacji. 
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Miejski Dom Kultury  

W 2020 r. ze względu na epidemię instytucja była zmuszona odwołać 55 imprez o charakterze 

widowiskowym i kinowym oraz zawiesić działalność zajęć instruktorskich i innych prowadzonych 

form kulturalnych. Przed ogłoszonym stanem pandemii i w czasie jej trwania, kiedy tylko przepisy 

umożliwiały wznowienie działalności, zachowując bezpieczeństwo higieniczno-sanitarne w Miejskim 

Domu Kultury odbyło się 340 wydarzeń kulturalnych, z których skorzystało 12 577 osób. Oferta 

obejmowała 14 koncertów z udziałem artystów krajowych i lokalnych, w tym trzy online (560 osób), 

4 wydarzenia o charakterze konkursów i przeglądów artystycznych (250 osób). Na scenie wystawiono 

2 spektakle własne przygotowane w ramach kolskiej działalności teatralnej (250 osób), 

1 przedstawienie w ramach Narodowego Czytania - „Balladyna na scenie”- prezentacja online                    

(12 osób), 1 sztukę teatralną wystawianą dwukrotnie, wyreżyserowaną przez Artura Barcisia z obsadą 

znanych polskich aktorów (200 osób) oraz 12 widowisk dla dzieci, przygotowanych przez teatry 

polskie (500 osób). W Miejskim Domu Kultury udostępniono zwiedzającym 5 wystaw (malarstwo                              

i fotografia) poprzedzonych uroczystymi wernisażami (115 uczestników). Przeprowadzono sesję 

zdjęciową z udziałem dzieci z Zespołem Downa (32 osoby) oraz realizowano film „Traumy”                      

ze środków programu Ministerstwa Obrony Narodowej (17 osób). W ramach „Akademii pośród 

galaktyki spojrzeń” młodzież ze szkól średnich łączyła się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną              

(125 osób). Przeprowadzono spotkanie dla młodzieży z Funkcjonariuszami Policji oraz pracownikami 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi 

Ludźmi (245 osób). Ponadto odbyły się 2 szkolenia (54 osoby) ze środków Funduszy Europejskich 

wspomagające aktywizację zawodową Kolan zagrożonych wykluczeniem.  

Seniorzy zorganizowali swoje spotkanie noworoczne (60 osób), brali udział w bezpłatnych 

warsztatach obsługi smartfonów (12 osób). Młodzież i dorośli (72 osoby) z kolskich ośrodków 

opiekuńczo-wychowawczych i warsztatów terapii zajęciowej korzystali z pogadanek i pokazów 

multimedialnych na temat kolskich zabytków i tradycji polskich.   

Stałe zajęcia artystyczno-edukacyjno-rozrywkowe odbywały się w siedzibie Miejskiego Domu 

Kultury oraz w salach udostępnionych przez placówki oświatowe i sportowe (SP nr 3, LO, MOSiR). 

W każdym tygodniu prowadzonych było 18 rodzajów zajęć, w tym: Akrobatyka, EDU-SMYK, 

Eksperymenty plastyczne, nauka gry na instrumentach - gitara klasyczna, Klub Gier Fantastycznych, 

Klub Seniora, Kolski Teatr Otwarty im Czesława Freudenreicha, L-Konstruktor, Młodzieżowy Teatr 

Form, Modelarstwo, zajęcia taneczne Zespołu MUZA-MDK, Pracownia Ceramiczna, Pracownia 

Orange, Kurs fotografii, Sztukmaniak, Teatr na Kole, zajęcia wokalne, spotkania mityngowe 

Wspólnoty Anonimowych Narkomanów. Średnio tygodniowo w ww. zajęciach brało udział od 300 do 

350 osób. Podczas ferii zimowych w placówce odbyły się 33 artystyczne i rozrywkowe zajęcia 

warsztatowe, z których skorzystało 257 osób. Dla uczestników zespołu tanecznego MUZA-MDK 

zorganizowany został jednodniowy wyjazd do parku linowego – 56 osób. Kino zaproponowało 
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dzieciom i młodzieży 8 tytułów filmowych, które obejrzało 661 widzów. Ogólnie z feryjnej 

propozycji skorzystało 974 osoby. 

Z oferty przygotowanej na okres przerwy wakacyjnej skorzystały 463 osoby. Obejmowała ona 

12 rodzajów zajęć o charakterze rozrywkowym, artystycznym i edukacyjnym (wzięło udział 220 

osób), repertuar kinowy (154 widzów) oraz 10-dniowy obóz artystyczno-sportowy (62 uczestników).  

W Kinie n/Wartą prowadzonym przez Miejski Dom Kultury zorganizowano specjalne seanse 

filmowe dla placówek oświatowych, dla których wyemitowano 17 tytułów filmowych. Obok 

aktualnego repertuaru realizowano kolskie projekty kinowe, takie jak: Kino dla Kobiet, Kino 

Walentynkowe, Chrześcijańskie granie i Retransmisje koncertów „Andre Rieu”. W kolskim kinie 

w okresie przed ogłoszeniem pandemii i w czasie jej trwania, przy narzuconych ograniczeniach                  

do 25% i 50% wypełnienia miejsc na widowni, zorganizowano 220 seansów, gdzie wyświetlono                

65 tytułów filmowych. Z tej oferty skorzystały 8 233 osoby.  

Pandemia wpłynęła znacznie na liczbę osób korzystających z oferty kulturalnej. Widownia nie 

była pełna nawet wówczas, kiedy możliwe było jej zapełnienie w 25% i 50%, co regulowały kolejne 

przepisy.  

Wszystko to wpłynęło na zmniejszenie dochodów wypracowanych jako środki własne. 

Poniżej wykonanie dochodów w roku 2020 zostało porównane z rokiem 2019. 

     Tabela nr 23 

Dochody 2019 2020 

Dochody kina 423.094,09 zł 126.673,58zł 

Zajęcia instruktorskie 228.500,00 zł 227.899,00 zł 

Współorganizacja imprez 19.839,46 zł 5.229,63 zł 

Usługi kulturalne – spektakle teatralne, 

koncerty, kabarety itp. 

124.299,94 zł 23.856,49 zł 

Wynajem pomieszczeń 54.733,83 zł 19.591,71 zł 

Dochody Kawiarni Filmowej - 3.900,90 zł 

Plakatowanie i reklama 13.887,12 zł 1.949,55 zł 

Darowizny 14.300,00 zł 5.800,00 zł 

Pozostałe – nagroda Marszałka, pomoc 

publiczna, ZUS, inne 

4.775,99 zł 71.977,20 zł 

Razem 883.430,43 zł 486.878,06 zł 

DOTACJA 530.000,00 zł 732.500,00 zł 

 

Epidemia COVID19 spowodowała spadek dochodów o kwotę 396.552,37 zł co stanowi  44,89 % . 

Najbardziej spadły dochody uzyskiwane z działalności kina. Dochody z zajęć instruktorskich 

kształtują się na podobnym poziomie. Niektóre zajęcia były przeprowadzane w formie on-line, inne 

mimo zamknięcia placówki,  które wymagały przygotowania do spektakli i konkursów prowadzone 
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były z uczestnikami zajęć na terenie domu kultury. Pozostałe przychody wzrosły z uwagi na to,                      

iż Miejski Dom Kultury otrzymał umorzenie składek ZUS za m-ce III,IV,V 2020 w wysokości 50% 

oraz za m-c XI w wysokości 100% co stanowi kwotę 49.347,00 zł. Miejski Dom Kultury otrzymał 

nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości 16.000,00 zł. 

Z uwagi na spadek dochodów MDK zwracał się z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej do 

Organizatora. 

Poniższa tabela przedstawia koszty poniesione w roku sprawozdawczym w porównaniu z kosztami 

poniesionymi w roku 2019. 

Tabela nr 24 

KOSZTY 2019 2020 

Wynagrodzenia pracowników 506.903,58 zł 558.945,74 zł 

Umowy o dzieło i zlecenia 125.621,48 zł 98.165,16 zł 

Ubezpieczenia społeczne 109.076,62 zł 113.155,55 zł 

Odpis na ZFŚS 17.574,87 zł 20.411,78 zł 

Materiały i wyposażenia 71.021,95 zł 56.737,80 zł 

Energia 78.664,47 zł 71.450,37 zł 

Usługi obce 498.311,95 zł 261.712,07 zł 

Podatki i opłaty 11.640,50 zł 6.050,12 zł 

Pozostałe koszty 39.944,63zł 33.281,12 zł 

RAZEM 1.458.760,05 zł 1.219.909,71zł 

 

Epidemia COVID19 spowodowała spadek kosztów o kwotę 238.850,34 zł  co stanowi 16,37 % . 

Największy spadek kosztów zaznaczył się na koncie usługi obce, w skład którego wchodzą usługi 

dotyczące m.in.: wynajmu kopii filmowych, wysyłki filmów, faktur za spektakle teatralne i koncerty, 

koszty ZAIKS i PISF, usługi drukarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe i inne. 
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Muzeum Technik Ceramicznych 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zorganizowało w 2020 r. pięć wystaw. Niestety                  

z powodu uregulowań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu koronawirusa, okresy                        

w których muzeum było zamknięte dla zwiedzających łącznie objęły w ciągu roku 4 miesiące. 

Zapewniono  bezpieczne warunki zwiedzania wprowadzając w muzeum wymagane zasady sanitarne. 

Łącznie liczba zwiedzających wyniosła 1042 osoby. Muzeum było współorganizatorem konferencji 

naukowej "Kobiety w społeczeństwie Polski średniowiecznej", która odbyła się lutym 2020 r. oraz 

wydało dzięki dotacji otrzymanej od Powiatu Kolskiego oraz pomocy finansowej darczyńców dwie 

publikacje: "Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej" i "Ziemia Kolska w fotografii 

Ryszarda Fórmanka". Uporządkowano i zabezpieczono dzięki zakupionym przy wsparciu sponsora 

specjalnym kasetom i albumowi, zbiór numizmatyczny 457 monet z XVII w. - tzw. skarb z Młynka 

oraz kolekcję 200 dawnych widokówek miasta Koła. Ponadto widokówki zostały przez Urząd Miejski 

w Kole zdigitalizowane oraz udostępnione w formie cyfrowej na stronie internetowej miasta Koła. 

Cały zbiór widokówek ukazał się także w formie książkowej wydanej przez Gminę Miejską Koło. 

Zasoby muzeum powiększyły się w ciągu roku o kilkaset egzemplarzy ceramiki z kolskiego fajansu              

z lat 70 i 80 ubiegłego wieku przekazywanych przez mieszkańców Koła. W ramach działań 

związanych z planowaną adaptacją przekazanego muzeum w 2019 r. przez miasto budynku "Sejmiku" 

przy ul. Mickiewicza 27, 21.02.2020 r. uzyskano uzgodnienie ze stanowiska konserwatorskiego przez 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków opracowanego projektu budowlanego 

przebudowy "Sejmiku", a 11.03.2020 r. pozwolenie na budowę wydane przez Wydział Architektury              

i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole. 28.10.2020 r. muzeum złożyło do Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o udzielenie dotacji.  
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Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole jest najstarszą samorządową instytucją 

kultury (w omawianym roku sprawozdawczym obchodziła 75-lecie swojej działalności ), posiada trzy 

filie biblioteczne, w tym Filię dla Dzieci. Na koniec 2020 r. księgozbiór liczył  67773 woluminy oraz 

905 jednostek specjalnych. Systematycznie gromadzone są audiobooki - książki czytane. Obecnie 

zbiory liczą 614  jednostek inwentarzowych. Zbiory aktualizowano dzięki dotacji samorządowej na 

zakup nowości wydawniczych oraz funduszom programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu „Zakup nowości wydawniczych”. Pozyskano kwotę 5 000 zł. Dzięki dotacji 

celowej z Urzędu Miejskiego w Kole - Biblioteka zakupiła wolnostojący trezor, urządzenie do 

całodobowego zwrotu książek. Biblioteka dzięki wrzutni książek jest czynna 24 godziny przez 7 dni  

w tygodniu również  w dni świąteczne. W roku 2020 zarejestrowano 3102 czytelników, którzy 

wypożyczyli na zewnątrz 42310 woluminów księgozbioru. Najliczniejszą grupę czytelników według 

kategorii wiekowych stanowiły osoby w wieku 25 - 44 lat (844 osoby). Pod względem zajęcia, 

przeważającą grupę czytelników aktywnie wypożyczających stanowiły osoby pracujące (37,8% 

ogólnej liczby czytelników), a w dalszej kolejności osoby uczące się (31%). Na  jednego czytelnika 

przypadało 13,6 woluminów wypożyczeń. Zanotowano 21667 odwiedzin. Biblioteka oferuje 

czasopisma i gazety codzienne krajowe i regionalne w ilości 46 tytułów (w tym 9 dla dzieci                          

i młodzieży). Oferuje bezpłatny dostęp do 19 stanowisk komputerowych z Internetem. W systemie 

SOWA 2/SOWA SQL tworzona jest bibliografia Koła i powiatu kolskiego oraz  katalog  dokumentów 

życia społecznego. Z parku komputerowego skorzystało 808 klientów. Biblioteka zapewnia bezpłatne 

dostępy do publikacji elektronicznych za pośrednictwem platformy IBUK Libra oraz Academiki - 

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych, która pozwala na  wgląd  do pełno tekstowych 

publikacji należących do zbiorów Biblioteki Narodowej. Przeprowadzono (bądź  współorganizowano) 

91 form pracy, w których udział wzięło 2341 uczestników. Imprez/zajęć wirtualnych przeprowadzono 

12 z udziałem 11485 osób. Wspólnie z Miejskim Domem Kultury w Kole, Muzeum Technik 

Ceramicznych w Kole oraz  Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła n/W wydano trzynasty numer 

„Rocznika Kolskiego”, wydawnictwa skupiającego się na przeszłości regionu i  stanowiącego zachętę 

do budowania wśród mieszkańców tożsamości  i poczucia przynależności lokalnej. 
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole   

1. Epidemia COVID19 spowodowała spadek dochodów o kwotę 254.346,97 zł, w tym: 

Dział 926 rozdział 92604 § 0690; plan 28.500,00 zł wykonanie 21.138,87 zł (74,17% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 7.361,13 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z koniecznością ograniczenia 

liczby uczestników 40 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 0750; plan 161.000,00 zł wykonanie 145.032,12 zł (90,08% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 15.967,88 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu: 

• sprzedaży biletów i karnetów na salę fitness i siłownię  

• wynajmu powierzchni handlowej na hali widowiskowo-sportowej  

• wynajmu powierzchni handlowej na Pływalni Miejskiej 

Dział 926 rozdział 92604 § 0830; plan 627.658,00 zł wykonanie 443.657,13 zł (65,96% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 229.000,87 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu 

biletów wstępu na basen. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 0970; plan 15.100,00 zł wykonanie 13.082,91 zł (86,64% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 2.017,09 zł 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji co przełożyło się na znaczny spadek dochodów z tytułu 

refundacji opłat za media przez najemców. 

 

2. Epidemia COVID19 spowodowała spadek wydatków o kwotę 259.254,86 zł, w tym: 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4010; plan 1.300.000,00 zł wykonanie 1.223.774,35 zł (94,14% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 76.225,65 zł. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4110; plan 238.000,00 zł wykonanie 199.033,42zł (83,63% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 38.966,58 zł. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4120; plan 33.000,00 zł wykonanie 26.378,30 zł (79,93% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 6.621,70 zł. 
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Wydatki na wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole  i składki 

ZUS pracodawcy (§ 4010, 4110, 4120). Niższe wykonanie planu w tym § związane jest bezpośrednio 

z pandemią Covid-19. Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole otrzymał pomoc w postaci 

zwolnienia 50% składek ZUS za miesiące marzec, kwiecień i maj 2020. Wielu pracowników 

korzystało również z dodatkowej opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem jednostek 

oświatowych finansowanej ze środków ZUS i nieobciążonej składkami ZUS.   

Dział 926 rozdział 92604 § 4170; plan 85.000,00 zł wykonanie 81.864,00 zł (96,31% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 3.136,00 zł. 

Wydatki na umowy zlecenia i o dzieło. Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest                   

z zamknięciem Pływalni Miejskiej co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na ratowników 

pracujących na umowach bezosobowych. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4190; plan 8.800,00 zł wykonanie 2.400,00 zł (27,27% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 6.400,00 zł.  

Wydatki na nagrody w imprezach organizowanych prze MOSiR. Niższe wykonanie planu w tym 

paragrafie związane jest z faktem odwołania imprez masowych.  

Dział 926 rozdział 92604 § 4220; plan 8.000,00 zł wykonanie 3.054,10 zł (38,18% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 4.945,90 zł. 

Wydatki na zakup środków żywności. Niższe wykonanie planu w tym paragrafie  związane jest 

bezpośrednio z brakiem możliwości organizowania przez Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole 

imprez sportowo-rekreacyjnych. 

Dział 926 rozdział 92604 § 4260; plan 800.000,00 zł wykonanie 728.059,55zł (91,01% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 71.940,45 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem Pływalni 

Miejskiej w Kole i niższymi kosztami wody, energii elektrycznej i energii cieplnej na tym obiekcie. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4300; 550.000,00 zł wykonanie 512.263,50 zł (93,14% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 37.736,50 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem Pływalni 

Miejskiej w Kole i niższymi kosztami firmy sprzątającej, badania wody basenowej i odprowadzenia 

ścieków. 

 

Dział 926 rozdział 92604 § 4430; plan 20.000,00 zł wykonanie 10.717,92 zł (53,59 realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 9.282,08 zł. 
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Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z brakiem możliwości 

organizowania przez Miejski Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kole imprez sportowo-rekreacyjnych                

co oznacza brak opłat ponoszonych w związku z ich organizacją. 

 

Dział 926 rozdział 92695 § 4300; plan 10.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł (60,00% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 4.000,00 zł. 

Wydatki na realizację programu - nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z ternu 

Gminy Koło UMIEM PŁYWAĆ. Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest 

bezpośrednio z zamknięciem Pływalni Miejskiej przez część roku. 

 

Żłobek Miejski w Kole  

Dochody zaplanowane były na kwotę 80 000,00zł z czego zrealizowano 44 295,28zł, tj. około 55%.  

W miesiącach od 16 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. żłobek był nieczynny. Następnie w miesiącu 

lipcu 2020 r. uczęszczało mniej dzieci ze względu na obostrzenia metrażowe związane z pandemią,              

w sierpniu żłobek był nieczynny. Z tego powodu dochody były dużo niższe niż zaplanowano. 

Wydatki zaplanowane były na kwotę 852 191,00 zł, z czego zrealizowano 817 807,76 zł, tj. około 

95%. Mniej wydano na wynagrodzenia pracowników i pochodne (składki na ubezpieczenie społeczne                          

i fundusz pracy), ze względu na przerwy w wynagrodzeniach niektórych pracownic spowodowane 

zasiłkami opiekuńczymi nad dziećmi do lat 8. Mniej wydano również na usługi remontowe, ale to ze 

względu na tegoroczny remont żłobka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole  

1. Epidemia COVID19 spowodowała spadek dochodów o kwotę 134.869,85 zł, w tym: 

Dział 801 rozdział 80101 § 0750; plan 17.000,00 zł wykonanie 4.040,65 zł (23,77% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 12.959,35 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie  związane jest bezpośrednio z zawieszeniem zajęć w szkole                          

i przejście na naukę zdalną, co spowodowało spadek dochodów z wynajmu sal lekcyjnych innym 

podmiotom zewnętrznym, prowadzącym kształcenie zawodowe i naukę języka obcego.  

Dział 801 rozdział 80148 § 0830; plan 205.000,00 zł wykonanie 83.089,50 zł (40,53% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu  121.910,50 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z nauką zdalną, co wpłynęło na 

funkcjonowanie stołówek szkolnych i spadek dochodów z wpłat za wyżywienie. 

2. Epidemia COVID19 spowodowała spadek wydatków o kwotę 125.335,91  zł, w tym: 

Dział 801 rozdział 80148 § 4220; plan 200.000,00 zł wykonanie 74.664,09 zł (37,33% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu  125.335,91 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z ograniczeniem 

funkcjonowania stołówek szkolnych, co oznacza zmniejszenie zakupu produktów żywnościowych  do  

sporządzania posiłków.  

 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole 

 

1. Epidemia COVID-19 spowodowała spadek dochodów o kwotę 123.469,24 zł w tym: 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 0750; plan 5.700,00 zł wykonanie 3.225,76 zł (56,59% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 2.474,24 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem lub czasowym 

ograniczeniem działalności placówek oświatowych, co przełożyło się na znaczny spadek dochodów                  

z tytułu najmu powierzchni.  

 

Dział 801 rozdział 80148 § 0830; plan 200.428,00 zł wykonanie 79.433,00 zł (39,63% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 120.995,00 zł. 

Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem lub czasowym 

ograniczeniem działalności placówek oświatowych, co przełożyło się na znaczny spadek dochodów                     

z tytułu wpływów z usług - wpłaty za obiady uczniów i pracowników.  

 

2. Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków o kwotę 148.142,38 zł w tym: 

 

Dział 801 rozdział 80148 § 4220; plan 189.036,00 zł wykonanie 71.704,29 zł (37,93% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 117.331,71 zł. 
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Niższe wykonanie planu w tym paragrafie związane jest bezpośrednio z zamknięciem lub czasowym 

ograniczeniem działalności placówek oświatowych, co przełożyło się na znaczne zmniejszenie 

wydatków na zakup artykułów żywnościowych. 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 4211; plan 1.554,20 zł wykonanie 0,00 zł (0% realizacji planu). Kwota 

niezrealizowanego planu 1.554,20 zł (materiały niezbędne do realizacji celów projektu). 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 4301; plan 28.777,39 zł wykonanie 10.540,37 zł (36,63% realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu 18.237,02 zł (wydatki na uczniów – noclegi, ubezpieczenie, bilety 

lotnicze, bilety wstępu, przewóz osób itp.). 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 4411; plan 10.370,00 zł wykonanie 0,00 zł (0% realizacji planu). Kwota 

niezrealizowanego planu 10.370,00 zł (podróże służbowe krajowe). 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 4421; plan 3.511,00 zł wykonanie 2.861,55,00 zł (81,50% realizacji 

planu). Kwota niezrealizowanego planu 649,45 zł (podróże służbowe zagraniczne). 

 

Wydatki  na realizację PROJEKTU CULTIVATING SOCIAL RESPONSIBILITY ERASMUS+ 

Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół, Umowa Nr 2018-1-SK01-KS229-046369_2 ( § 4211, 4301, 

4411, 4421). Niższe wykonanie planu w tych § związane jest bezpośrednio z pandemią COVID-19.  

Wszelkie mobilności związane z realizacją projektu zaplanowane na 2020 rok nie odbyły się  

z uwagi na pandemię COVID-19. W związku z obostrzeniami ostatnie dwie mobilności – spotkania 

robocze realizowane będą zdalnie – poprzez video połączenia.  

Z powodu wprowadzonych ograniczeń czas trwania projektu przedłużono do 31 sierpnia 2021 roku. 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi. 

1. Epidemia COVID-19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  48.388,20 zł w tym: 

 

Dział 801 Rozdział 80101 § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 

7.200,00 zł; wykonanie 6.585,80 zł (91,47% realizacji planu).  

Kwota niezrealizowanego planu 614,20 zł. 

Niższe wykonanie planu związane jest bezpośrednio z wprowadzonymi ograniczeniami                               

i obostrzeniami w placówkach oświatowych  (czasowa nauka zdalna, ograniczenie zajęć sportowych). 

Szkoła wynajmuje sale  na cele edukacyjne (Uniwersytet Powszechny VITA Płock), artystyczne -

taneczne (MDK KOŁO) i sportowe (MKS OLIMPIA Koło), które były czasowo ograniczone. 
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Dział 801 Rozdział 80103 § 0660 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 

plan 500,00 zł; wykonanie 109,00 zł (21,80% realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu 

391,00 zł. 

Niższe wykonanie planu związane jest bezpośrednio z wprowadzonymi ograniczeniami                                  

i obostrzeniami w placówkach oświatowych (czasowa nauka zdalna). Dzieci z oddziału 

przedszkolnego uczestniczyły czasowo w nauce zdalnej, w związku z czym nie dokonywane były 

wpłaty za dodatkowe godziny pobytu  w oddziale przedszkolnym. 

 

Dział 801 Rozdział 80148 § 0830 - wpływy z usług: plan 130.262,00 zł; wykonanie 82.879,00 zł 

(63,62% realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu 47.383,00 zł. 

Niższe wykonanie planu związane jest bezpośrednio z wprowadzonymi ograniczeniami                                        

i obostrzeniami w placówkach oświatowych (czasowa nauka zdalna). W związku z nieobecnością 

uczniów w szkole,  nie były wydawane obiady w stołówce szkolnej, co skutkuje brakiem dokonanych 

wpłat za obiady. 

2. Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków o kwotę  49.118,00 zł w tym: 

Dział 801 Rozdział 80148 § 4220 zakup środków żywności: plan 127.065,00 zł; wykonanie             

77.947,00 zł (61,34% realizacji planu). Kwota niezrealizowana 49.118,00 zł. 

Niższe wykonanie planu związane jest bezpośrednio z wprowadzonymi ograniczeniami                                  

i obostrzeniami w placówkach oświatowych (czasowa nauka zdalna). W związku z nieobecnością 

uczniów w szkole,  nie były przygotowywane i wydawane obiady w stołówce szkolnej. 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole. 

1. Epidemia COVID-19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  86,01 zł w tym:  

 

Dział 801 Rozdział 80101 § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: plan 

1.900,00 zł; wykonanie 1.813,99 zł (95,47% realizacji planu).  

Kwota niezrealizowanego planu 86,01 zł. 

Niższe wykonanie planu związane jest bezpośrednio z wprowadzonymi ograniczeniami                                  

i obostrzeniami w placówkach oświatowych (czasowa nauka zdalna, ograniczenie zajęć sportowych). 

Szkoła wynajmuje sale wyłącznie na cele edukacyjne i sportowe, które były czasowo ograniczone. 

W Szkole Podstawowej nr 4 w Kole nie funkcjonuje stołówka szkolna, w związku z czym nie wystąpił 

spadek wydatków związanych z wprowadzonymi ograniczeniami i obostrzeniami w placówkach 

oświatowych (czasowa nauka zdalna). 
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Szkoła Podstawowa nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole 

1.Epidemia COVID19 spowodowała spadek dochodów na łączną kwotę 105.113,03 zł, w tym: 

 

Dział 801 rozdział 80101 § 0750 

Plan 31 243,00 zł; wykonanie 12 523,47 zł. (40,08 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanych 

dochodów 18 719,53 zł. 

Wpływy z najmów i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów             

o podobnym charakterze związane jest bezpośrednio z najmem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej na 

dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz sportowe , które nie mogły się odbywać, ponieważ dzieci uczyły 

się zdalnie. 

Dział 801 rozdział 80148 § 0830 

Plan 153 074,00 zł; wykonanie 66 680,50 zł. (43,56 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanych 

dochodów 86 393,50 zł. 

Wpływy z usług związane są bezpośrednio z opłatami za obiady uczniów i pracowników, które nie 

mogły być zrealizowane, ponieważ zajęcia lekcyjne odbywały się zdalnie. 

2.Epidemia COVID19 spowodowała spadek wydatków na łączną kwotę 80.243,72 zł, w tym: 

 

Dział 801 rozdział 80148 § 4220  

Plan 142 938,00 zł; wykonanie 62 694,28 zł. (43,86% realizacji planu). Kwota niezrealizowanych 

dochodów 80 243,72 zł. 

Środki pieniężne na zakup artykułów żywnościowych nieponiesione zostały, ponieważ nie były 

przygotowywane posiłki dla uczniów i pracowników. 

Przedszkole Miejskie nr 1 w Kole 

Dochody:  Epidemia COVID 19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  100 539,90 zł w tym: 

Dział 801 rozdział 80104 § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

Wpływy z usług – koszty pobytu w przedszkolu. 

Plan 76.000,00 zł; wykonanie 26 043,90 zł (34,26 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu 

z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 49 956,10 zł.   

Dział 801 rozdział 80104 § 0670 - wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach  

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.  

Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia  

Plan  170.000,00 zł wykonanie – 119 416,20 zł  (70,24% realizacji planu). Kwota niezrealizowanego 

planu z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 50 583,80 zł.  

Wydatki: Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków w dziale 801 rozdział 80148 §4220  

– zakup środków żywności. Plan 170 000,00 zł wykonanie 118 538,13 zł (69,72 % realizacji planu). 

Kwota niezrealizowanego planu  wydatków na zakupie środków żywności 51 461,87 zł. 
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Przedszkole Miejskie nr 3 w Kole z Oddziałami Integracyjnymi Czerwony Kapturek 

 

Dochody:  Epidemia COVID 19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  43 024,45 zł w tym: 

Dział 801 rozdział 80104 § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

Wpływy z usług – koszty pobytu w przedszkolu. 

Plan 32.000,00 zł; wykonanie 10 572,27 zł (33,03% realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu 

z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 427,73 zł.   

Dział 801 rozdział 80104§ 0670 - wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.  

Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia. 

Plan 70.000,00 zł; wykonanie 48 403,28 zł (69,14 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu 

z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania 

przedszkolnego 21 596,72 zł.  

Wydatki: Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków w dziale 801 rozdział 80148 § 4220 

- zakup środków żywności. 

Plan 70 000,00 zł wykonanie 46 400,48 zł (66,28 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu   

wydatków na zakupie środków żywności 23 599,52 zł. 

 

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka w Kole 

 

Dochody:  Epidemia COVID 19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  86 423,50 zł w tym: 

Dział 801 rozdział 80104 § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

wpływy z usług – koszty pobytu w przedszkolu. 

Plan  70.000,00 zł; wykonanie 19 840,00 zł (28,34 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego 

planu z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50 160,00 zł.   

Dział 801 rozdział 80104§ 0670 - Wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.  

Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia.  

Plan 100.000,00 zł; wykonanie 74 904,79 zł (74,90 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego 

planu z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 28 095,21 zł.  

Wydatki: Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków w dziale 801 rozdział 80148 § 4220 

Zakup środków żywności. 

Plan 100 000,00 zł wykonanie 69 953,92 zł (69,95 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego 

planu wydatków na zakupie środków żywności 30 046,08 zł. 
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Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole 

Dochody:  Epidemia COVID 19 spowodowała spadek dochodów o kwotę  75 054,09 zł w tym: 

Dział 801 rozdział 80104 § 0660 - wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, 

Wpływy z usług – koszty pobytu w przedszkolu. 

Plan 70.000,00 zł; wykonanie 21.193,50 zł (30,27 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego planu  

z wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 48 806,50 zł.   

Dział 801 rozdział 80104 § 0670 wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach 

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.  

Wpływy z usług - za korzystanie z wyżywienia.  

Plan 100.000,00 zł; wykonanie 73.752,41 zł (73,75 % realizacji planu). Kwota niezrealizowanego 

planu z wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego 26 247,59 zł.  

Wydatki: Epidemia COVID-19 spowodowała spadek wydatków w dziale 801 rozdział 80148 § 4220 

Zakup środków żywności. 

Plan 100 000,00zł wykonanie 65 274,81zł (65,27 % realizacji planu ). Kwota niezrealizowanego planu   

wydatków na zakupie środków żywności 34 725,19 zł. 

 

Gmina Miejska Koło podjęła szereg działań związanych z ochroną Mieszkańców przed COVID 19.              

Zostało wydanych 3 tysiące pakietów dla mieszkańców. Pakiet zawierał: maseczki higieniczne - 2 szt., 

płyn do higienicznej dezynfekcji rąk 100 ml - 1 szt., rękawiczki jednorazowe – 2 pary. Koszt pakietu 

wynosił 25,50 zł. Łączny koszt 76 500,00 zł. 

Zostały również przekazane na rzecz szpitala w Kole środki ochrony wymienione poniżej:  

     Tabela nr 25 

Nazwa Kwota w zł 

Kombinezon ochronny 60 szt. 2 214,00 

Ochronniki na buty 6 opakowań 890,03 

Termometr bezdotykowy na podczerwień 4 szt. 1 195,99 

Półmaska filtrująca FS-21V FFP2 - 2 080 szt. 12 792,00 

Płyn do higieny dezynfekcji rąk 5 l – 30 szt.   2 849,41 

Rękawiczki nitrylowe 1 opakowanie 55,00 

Razem  19 996,43 

 

W marcu 2020 r. Urząd Miejski w Kole opracował i rozpropagował wśród Mieszkańców ulotki                    

z informacją czym jest koronawirus oraz o działaniach podjętych przez Burmistrza Miasta Koła 

związanych m.in. z życiem społecznym. Wprowadzenie stanu epidemii spowodowało zmiany                   

w funkcjonowaniu urzędu, mianowicie wprowadzono zakaz przemieszczania się po budynkach 

interesantom, utworzono punkty obsługi interesanta oraz wprowadzono pracę zdalną.  
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Uchwały Rady Miejskiej  

 

W 2020 r. odbyło się 13 posiedzeń sesji Rady Miejskiej w Kole z czego 11 sesji było sesjami 

zwyczajnymi, 2 sesje zwołano w trybie nadzwyczajnym. Podczas 13 posiedzeń sesji, podjęto 147 

uchwał. 
Tabela nr 26 

L.p. Nr uchwały Data W sprawie Realizacja 

1. XX/176/2020 22.01.2020 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

2. XX/177/2020 22.01.2020 uchwały budżetowej miasta Koła na 2020r zrealizowana 

3. XX/178/2020 22.01.2020 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koła w rejonie 

ulicy Klonowej 

zrealizowana 

4. XX/179/2020 22.01.2020 

zmieniająca uchwałę nr XXII/145/2004 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 20 kwietnia 

2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat 

za zajęcie pasa drogowego dla dróg 

gminnych na terenie miasta Koła 

zrealizowana 

 

5. XX/180/2020 22.01.2020 

zmieniająca uchwałę nr XL/369/2013 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 listopada 

2013 r. zmienioną uchwałą nr 

XXI/221/2016 Rady Miejskiej w Kole z 

dnia 30 marca 2016 r. 

zrealizowana 

6. XX/181/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomość 

stanowiącą własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

7. XX/182/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomość 

stanowiącą własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

8. XX/183/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącą własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

9. XX/184/2020 22.01.2020 

przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta Koło na lata 2019-2022 z 

perspektywą  do roku 2026" 

w trakcie realizacji 

10. XX/185/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością drogową nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

11. XX/186/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej na rzecz jej użytkownika 

wieczystego 

zrealizowana 

12. XX/187/2020 22.01.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowych położonych w Kole przy 

ul. Dąbskiej 

zrealizowana 

13. XX/188/2020 22.01.2020 
nadania nazw ulicom położonym na 

terenie miasta Koła 
zrealizowana 

14. XX/189/2020 22.01.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 
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15. XX/190/2020 22.01.2020 

wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia 

dodatkowych udziałów w Spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością 

"Oświetlenie Uliczne i Drogowe"  

z siedzibą w Kaliszu 

zrealizowana 

16. XX/191/2020 22.01.2020 
uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej  

w Kole na 2020 rok 
zrealizowana 

17. XX/192/2020 22.01.2020 

przekazania skargi na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kole Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej w Kole 

zrealizowana 

18. XX/193/2020 22.01.2020 
rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego 
zrealizowana 

19. XX/194/2020 22.01.2020 

przekazania wniosku w sprawie naprawy 

drogi i chodnika przy ul. Asnyka w Kole 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Kole 

zrealizowana 

20. XXI/195/2020 26.02.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

21. XXI/196/2020 26.02.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

22. XXI/197/2020 26.02.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

23. XXI/198/2020 26.02.2020 

powierzenia Miejskiemu Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Kole wykonywania zadania własnego 

Gminy Miejskiej Koło 

zrealizowano 

24. XXI/199/2020 26.02.2020 

ustalenia ceny za odprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych kanalizacją 

deszczową na terenie miasta Koła 

zrealizowano 

25. XXI/200/2020 26.02.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność 

 Gminy Miejskiej Koło 

zrealizowana 

26. XXI/201/2020 26.02.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

27. XXI/202/2020 26.02.2020 

zmieniająca uchwałę nr XXXVII/345/2017 

Rady Miejskiej w Kole z dnia 29 marca 

2017 r. zmienioną uchwałą nr VI/49/2019 

r. z dnia 27 lutego 2019 r. 

zrealizowana 

28. XXI/203/2020 26.02.2020 

przyjęcia „Gminnego Programu Opieki 

nad Zabytkami Miasta Koła na 

 lata 2020-2023” 

  

w trakcie realizacji 

29. XXI/204/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kole 

zrealizowana 

30. XXI/205/2020 26.02.2020 
rozpatrzenia wniosku Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Kole 
zrealizowana 

31. XXI/206/2020 26.02.2020 

rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

naprawy drogi i chodnika przy 

 ul. Asnyka w Kole 

zrealizowana 

32. XXI/207/2020 26.02.2020 

przekazania wniosku dotyczącego 

zamontowania monitoringu Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Kole 

zrealizowana 
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33. XXI/208/2020 26.02.2020 

przekazania wniosku dotyczącego zamiany 

mieszkania komunalnego Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej  

w Kole 

zrealizowana 

34. XXII/209/2020 25.03.2020 

przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koła 

w trakcie realizacji 

35. XXII/210/2020 25.03.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej współwłasność Gminy 

Miejskiej Koło 

zrealizowana 

36. XXII/211/2020 25.03.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej współwłasność Gminy 

Miejskiej Koło 

zrealizowana 

37. XXII/212/2020 25.03.2020 

przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie miasta Koła w 2020 r. 

zrealizowano 

38. XXII/213/2020 25.03.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

39. XXII/214/2020 25.03.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

40. XXII/215/2020 25.03.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

41. XXIII/216/2020 29.04.2020 

wyodrębnienia Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Kole ze struktur 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kole i utworzenia odrębnej jednostki 

organizacyjnej Gminy Miejskiej Koło pod 

nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Kole oraz nadania Statutu 

zrealizowana 

42. XXIII/217/2020 29.04.2020 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Koła w rejonie 

ulicy: Wojciechowskiego, Niezłomnych 

zrealizowana 

43. XXIII/218/2020 29.04.2020 

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej 

w uchwale Nr XX.187/2020 Rady 

Miejskiej w Kole z dnia 22 stycznia 2020 

r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości gruntowych położonych  

w Kole przy ul. Dąbskiej 

zrealizowana 

44. XXIII/219/2020 29.04.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność  

Gminy Miejskiej Koło 

zrealizowana 

45. XXIII/220/2020 29.04.2020 

zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów 

mienia gminnego nieruchomości 

stanowiącej własność Skarbu Państwa, 

której dysponentem jest Krajowy Ośrodek 

Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w 

Poznaniu 

zrealizowana 

46. XXIII/221/2020 29.04.2020 

wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz 

Gminy Miejskiej Koło darowizny 

udziałów w nieruchomości zabudowanej 

położonej przy ul. Stary Rynek 17 

zrealizowana 

47. XXIII/222/2020 29.04.2020 

zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Koło 

KN-

I.4131.1.346.2020.22 

Nieważność w części 
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Uchwała straciła moc, 

obowiązuje 

XXVII/259/2020 z 

26 sierpnia 2020 

48. XXIII/223/2020 29.04.2020 

wyrażenia zgody na wniesienie przez 

Gminę Miejską Koło wkładów 

niepieniężnych w postaci kanalizacji 

deszczowej do Miejskiego Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

w Kole 

zrealizowana 

49. XXIII/224/2020 29.04.2020 

przedłużenia terminu płatności rat podatku 

od nieruchomości dla mikro i małych 

przedsiębiorców prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gminy 

Miejskiej Koło, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

zrealizowana 

50. XXIII/225/2020 29.04.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

51. XXIII/226/2020 29.04.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

52. XXIII/227/2020 29.04.2020 
rozpatrzenia wniosku dotyczącego 

zamontowania monitoringu 
zrealizowana 

53. XXIII/228/2020 29.04.2020 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zmiany 

mieszkania komunalnego 
zrealizowana 

54. XXIII/229/2020 29.04.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Kole i ustalenia jej składu 

osobowego 

zrealizowana 

55. XXIII/230/2020 29.04.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

stałych Komisji Rady Miejskiej w Kole 

oraz ustalenia przedmiotu ich działania 

 i składów osobowych 

zrealizowana 

56. XXIV/231/2020 14.05.2020 

odwołania radnej z funkcji 

Przewodniczącej oraz członka Komisji 

Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kole 

zrealizowana 

57. XXIV/232/2020 14.05.2020 
odwołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

58. XXIV/233/2020 14.05.2020 

 

odwołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole  

zrealizowana 

59. XXIV/234/2020 14.05.2020 
odwołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

60. XXIV/235/2020 14.05.2020 
powołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

61. XXIV/236/2020 14.05.2020 
powołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

62. XXIV/237/2020 14.05.2020 
powołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

63. XXIV/238/2020 14.05.2020 
powołania członka Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Kole 
zrealizowana 

64. XXIV/239/2020 14.05.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  

w Kole i ustalenia jej składu osobowego 

zrealizowana 

65. XXIV/240/2020 14.05.2020 

przyjęcia Stanowiska Rady Miejskiej  

w Kole w sprawie upamiętnienia 100. 

rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

  

zrealizowana 
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66. XXV/241/2020 27.05.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością drogową nieruchomości 

stanowiącej własność  

Gminy Miejskiej Koło 

zrealizowana 

67. XXV/242/2020 27.05.2020 

wyrażenia zgody na wniesienie aportu do 

Spółki Miejski Zakład Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w Kole w postaci nieruchomości 

gruntowych 

zrealizowana 

68. XXV/243/2020 27.05.2020 

ustalenia kryteriów przeznaczenia do 

sprzedaży komunalnych lokali 

mieszkalnych 

zrealizowana 

69. XXV/244/2020 27.05.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

70. XXV/245/2020 27.05.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

71. XXV/246/2020 27.05.2020 
uczczenia 30. rocznicy odrodzenia 

samorządu terytorialnego w Polsce 
zrealizowana 

72. XXVI/247/2020 10.06.2020 

przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w 

Gminie Miejskiej Koło na rok 2020 

w trakcie realizacji 

73. XXVI/248/2020 10.06.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej położonej  

w Kole przy ul. Piaski 

zrealizowana 

74. XXVI/249/2020 10.06.2020 

wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia 

dodatkowych udziałów w Spółce z 

ograniczoną odpowiedzialnością „Miejski 

Zakład Usług Komunalnych”  

z siedzibą w Kole 

zrealizowana 

75. XXVI/250/2020 10.06.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok  
zrealizowana 

76. XXVI/251/2020 10.06.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

77. XXVI/252/2020 10.06.2020 

przekazania skargi na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Kole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rady Miejskiej w Kole 

zrealizowana 

78. XXVII/253/2020 19.08.2020 

udzielenia Burmistrzowi Miasta Koła 

wotum zaufania 

  

zrealizowana 

79. XXVII/254/2020 19.08.2020 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu miasta Koła 

 za 2019 rok 

zrealizowana 

80. XXVII/255/2020 19.08.2020 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi 

Miasta Koła z tytułu wykonania budżetu 

miasta Koła za 2019 rok 

zrealizowana 

81. XXVIII/256/2020 26.08.2020 

określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Miejskiej Koło na rok szkolny 

2020/2021 

zrealizowana 

82. XVIII/257/2020 26.08.2020 

zatwierdzenia ostatecznych wyników 

kontroli kwot rekompensaty całkowitej 

wypłaconej Miejskiemu Zakładowi 

Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. 

z o. o. z siedzibą w Koninie za 2019 rok 

zrealizowana 

83. XVIII/258/2020 26.08.2020 

zawarcia porozumienia dotyczącego 

współdziałania Gmin przy realizacji 

zadania polegającego na wyznaczeniu 

obszaru i granic Aglomeracji Koło 

  

zrealizowana 



Raport o stanie Gminy Miejskiej Koło za 2020 rok 

68 

 

84. XXVIII/259/2020 26.08.2020 

zasad wynajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 

Miejskiej Koło 

zrealizowana 

85. XXVIII/260/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej  

w Kole przy 

ul. Brylantowej (dz. nr 34) 

zrealizowana 

86. XXVIII/261/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Kole przy 

ul. Brylantowej (dz. nr 35) 

zrealizowana 

87. XXVIII/262/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej  

w Kole przy 

ul. Brylantowej (dz. nr 36) 

zrealizowana 

88. XXVIII/263/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 147) 

w trakcie realizacji 

89. XXVIII/264/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Kole w rejonie ul. Staffa (dz. nr 148) 

 

w trakcie realizacji  

90. XXVIII/265/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej  

w Kole przy 

ul. Włocławskiej 

zrealizowana 

91. XXVIII/266/2020 26.08.2020 

wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej, położonej 

w Kole 

zrealizowana 

92. XXVIII/267/2020 26.08.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

93. XXVIII/268/2020 26.08.2020 

udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

w trakcie realizacji 

94. XXVIII/269/2020 26.08.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

95. XXVIII/270/2020 26.08.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 

w trakcie realizacji 

 

96. XXVIII/271/2020 26.08.2020 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Kole 

zrealizowana 

 

97. XXVIII/272/2020 26.08.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

wyznaczenia targowiska miejskiego oraz 

ustalenia regulaminu targowiska 

zrealizowana 

98. XXIX/273/2020 30.09.2020 

nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla 

Miasta Koła” Panu Ryszardowi 

Sowińskiemu 

zrealizowana 

99. XXIX/274/2020 30.09.2020 

zamiaru przekształcenia Przedszkola 

Miejskiego nr 6 w Kole poprzez zmianę 

siedziby 

w trakcie realizacji 

100. XXIX/275/2020 30.09.2020 

określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani 

do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, 

za usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

zrealizowana 
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101. XXIX/276/2020 30.09.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

102. XXIX/277/2020 30.09.2020 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

społecznych z mieszkańcami Gminy 

Miejskiej Koło 

zrealizowana 

103. XXIX/278/2020 30.09.2020 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej  

104. XXIX/279/2020 30.09.2020 statutu miasta Koła zrealizowana 

105. XXIX/280/2020 30.09.2020 
ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet 

radnych 
zrealizowana 

106. XXIX/281/2020 30.09.2020 
ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych 
zrealizowana 

107. XXIX/282/2020 30.09.2020 

przekazania wniosku mieszkańców ulic 

Staffa, Reymonta, Orkana, Leśmiana, 

Zapolskiej Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej w Kole 

zrealizowana 

108. XXIX/283/2020 30.09.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok  
zrealizowana 

109. XXIX/284/2020 30.09.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

110. XXX/285/2020 28.10.2020 apelu o ochronę praw kobiet w Polsce zrealizowana 

111. XXX/286/2020 28.10.2020 

powołania stałych komisji Rady Miejskiej 

Koła oraz ustalenia przedmiotu ich 

działania i składów osobowych 

zrealizowana 

112. XXX/287/2020 28.10.2020 

powołania Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej Koła i ustalenia jej składu 

osobowego 

zrealizowana 

113. XXX/288/2020 28.10.2020 

powołania Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji Rady Miejskiej Koła i ustalenia jej 

składu osobowego 

zrealizowana 

114. XXX/289/2020 28.10.2020 

rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 w Kole 

zrealizowana 

115. XXX/290/2020 28.10.2020 

przekazania wniosku dotyczącego budowy 

ulicy Jaśminowej w Kole Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła 

zrealizowana 

116. XXX/291/2020 28.10.2020 

zaopiniowania cennika na 2021 rok za 

odzysk i unieszkodliwianie odpadów z 

grupy 20… - odpady komunalne łącznie        

z frakcjami gromadzonymi selektywnie 

zrealizowana 

117. XXX/292/2020 28.10.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej, położonej w Kole przy 

ul. Dąbskiej 

zrealizowana 

118. XXX/293/2020 28.10.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

119. XXX/294/2020 28.10.2020 

wyrażenia zgody na obciążenie odpłatną 

służebnością przesyłu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Miejskiej 

Koło 

zrealizowana 

120. XXX/295/2020 28.10.2020 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 
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121. XXX/296/2020 28.10.2020 
zmiany uchwały budżetu miasta Koła na 

2020 rok  
zrealizowana 

122. XXX/297/2020 28.10.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

123. XXXI/298/2020 25.11.2020 

przyjęcia „Programu współpracy Gminy 

Miejskiej Koło z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021” 

w trakcie realizacji 

124. XXXI/299/2020 25.11.2020 

regulaminu dodatków do wynagradzania 

zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach podstawowych i przedszkolach 

miejskich prowadzonych przez Gminę 

Miejską Koło 

zrealizowana 

125. XXXI/300/2020 25.11.2020 

określenia szczegółowego trybu i 

harmonogramu opracowania „Strategii 

Rozwoju Miasta Koła na lata 2021-2025”, 

w tym tryb konsultacji, o których mowa  

w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju 

zrealizowana 

126. XXXI/301/2020 25.11.2020 
wymagań, jakie powinien spełniać projekt 

kolskiego budżetu obywatelskiego 
zrealizowana 

127. XXXI/302/2020 25.11.2020 
wyznaczenia obszaru i granic  

aglomeracji Koło 
zrealizowana 

128. XXXI/303/2020 25.11.2020 

powierzenia Miejskiemu Zakładowi 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w 

Kole wykonywania zadania własnego 

Gminy Miejskiej Koło w zakresie 

gospodarki komunalnej obejmującego 

odprowadzanie wód opadowych lub 

roztopowych na terenie miasta Koła 

zrealizowana 

129. XXXI/304/2020 25.11.2020 

ceny za usługę odprowadzania wód 

opadowych lub roztopowych kanalizacją 

deszczową na terenie miasta Koło 

zrealizowana 

130. XXXI/305/2020 25.11.2020 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów, 

określenia wysokości stawki, zasad 

ustalania i poboru, terminu płatności tej 

opłaty oraz wprowadzenia 

przedmiotowych zwolnień 

zrealizowana 

131. XXXI/306/2020 25.11.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej niezabudowanej, położonej w 

Kole przy ul. Kołłątaja 

zrealizowana 

132. XXXI/307/2020 25.11.2020 

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 

gruntowej zabudowanej, położonej w Kole 

przy ul. Włocławskiej 

zrealizowana 

133. XXXI/308/2020 25.11.2020 

zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w formie dotacji 

celowej dla Powiatu Kolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego 

zrealizowana 

134. XXXI/309/2020 25.11.2020 
zmiany uchwały budżetu miasta Koła na 

2020 rok 
zrealizowana 

135. XXXI/310/2020 25.11.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

136. XXXI/311/2020 25.11.2020 
rozpatrzenia wniosku mieszkańców ulicy 

Jaśminowej 
zrealizowana 

137. XXXI/312/2020 25.11.2020 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

planu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej w Kole 

zrealizowana 
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138. XXXII/313/2020 22.12.2020 
zmieniająca Statut Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Kole  
zrealizowana 

139. XXXII/314/2020 22.12.2020 

Miejskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w Kole na rok 2021 

w trakcie realizacji 

140. XXXII/315/2020 22.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień 

od podatku od nieruchomości 

stanowiących pomoc de minimis dla 

przedsiębiorców realizujących nowe 

inwestycje na terenie 

 Gminy Miejskiej Koło 

zrealizowana 

141. XXXII/316/2020 22.12.2020 

zmieniająca uchwałę w sprawie 

szczegółowych zasad i trybu umarzania, 

odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przypadających Gminie 

Miejskiej Koło lub jej jednostkom 

organizacyjnym oraz warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej,  

w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną 

zrealizowana 

142. XXXII/317/2020 22.12.2020 

niedochodzenia należności z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności o charakterze cywilnoprawnym 

przypadających Gminie Miejskiej Koło i 

jej jednostkom organizacyjnym 

zrealizowana 

143. XXXII/318/2020 22.12.2020 

ustalenia wykazu wydatków, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego 

2020 

w trakcie realizacji 

144. XXXII/319/2020 22.12.2020 
zmieniająca uchwałę budżetu miasta Koła 

na 2020 rok 
zrealizowana 

145. XXXII/320/2020 22.12.2020 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Miasta Koła na lata 2020-2025 
w trakcie realizacji 

146. XXXII/321/2020 22.12.2020 
planu pracy komisji stałych Rady 

Miejskiej Koła na 2021 rok 
zrealizowana 

147. XXXII/322/2020 22.12.2020 

przekazania wniosku dotyczącego budowy 

ulicy Struga w Kole Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Koła 

zrealizowana 

 

 


