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Będzie drugi odwiert!

Budowa Ciepłowni
Geotermalnej w Kole
rekomendowana
do dofinansowania
Co czeka nas w 2021 r. i latach następnych?

Burmistrz planuje
Drodzy Mieszkańcy, pracując nad przyszłorocznym budżetem będę mógł precyzyjnie przedstawić
Państwu plany inwestycyjne na rok przyszły. Jednak mam swoje priorytety, do których dążę, i już
dziś mogę, w dużym uogólnieniu, powiedzieć o zamierzeniach w kwestii dalszego rozwoju miasta.

W

2021 roku zakończymy rozpoczęte zadania dwuletnie. Mam tu na
myśli kontynuację budowy
PSZOK-u, ulic Szymborskiej
i Staffa, boiska na stadionie
przy ul. Sportowej oraz, mam
nadzieję, boiska przy Szkole
Podstawowej nr 5. Liczę na,
w kolejnych latach, wspólne
z samorządem powiatowym
przebudowanie ul. PCK, ul.
Broniewskiego oraz kontynuowanie prac nad budową
północnej obwodnicy Koła
w ciągu drogi powiatowej Nr
3205P. Wspólnie z powiatem
planujemy również budowę
nowych chodników na ulicy
Poległych.
Będę obserwował przebieg dwóch największych
i najważniejszych zadań inwestycyjnych w Kole – modernizacji wodociągów i budowy kolskiej geotermii!
Liczę na zaawansowane
już prace przy ruinach zamku oraz dalsze prace związane z planem przebudowy
oraz adaptacji zabytkowego
Sejmiku na siedzibę Muzeum Technik Ceramicznych, zamierzam wspierać
Spółdzielnię Mieszkaniową

w dalszej budowie parkingów
na osiedlach mieszkaniowych. Pragnę rozwiązać problem braku miejsc w żłobku
(zmienić usytuowanie Przedszkola nr 6, a na potrzeby
maluszków przeznaczyć cały
budynek przy ul. Powstańców). Planuję przeniesienie
MOPS- u na piętro siedziby
Dziennego Domu Seniora,
a przy Starym Rynku pozostawienie
Środowiskowego Domu Samopomocy
i przeniesienie Straży Miejskiej.
Nadal będę sięgał po środki zewnętrzne na realizację
zadań. Podejmę się budowy
kolejnych mieszkań komunalnych i socjalnych. Mam wiele
pomysłów dot. poprawy bezpieczeństwa i estetyki miasta,
stworzenia stref wypoczynku
i relaksu dla mieszkańców
(m.in. dalsza rewitalizacja
parków oraz budowa skweru
z fontanną przy Szkole Podstawowej nr 1).
Pamiętajcie jednak Państwo, że planuję i konstruuję
budżet we współpracy z Radnymi Miejskimi, którym też
leży na sercu dobro mieszkańców i przyszłość miasta.

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Kole otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rekomendację dofinansowania budowy
ciepłowni geotermalnej w Kole, w skład której
wejdzie drugi odwiert KOŁO GT-2 (Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

U

kazała się długo ocze- tów inwestycji (kwoty netkiwana lista projektów to). Pozostałą część kwoty
rekomendowanych do do- netto na zrealizowanie tego
finansowania z NFOŚiGW przedsięwzięcia spółka sfi– a na niej projekt budowy nansuje przy wykorzystaniu
ciepłowni
geotermalnej niskoprocentowej pożyczki
w mieście Kole wraz z jej z NFOŚiGW oraz ze środpodłączeniem do istniejące- ków własnych.
– To milowy krok w higo systemu ciepłowniczego
MZEC Sp. z o.o. z kwotą storii miasta, otwierający
15.095.620,86 zł netto (cał- drogę do korzystania z odkowity koszt projektu – nawialnych źródeł energii,
to dziś czyste powietrze,
37.274.065,26 zł brutto).
Spółka aplikowała do a jutro będziemy sięgać
NFOŚiGW o środki na po więcej. Wszyscy liczybudowę ciepłowni geoter- my na rozwój w dziedzinie
malnej wraz z drugim od- rekreacji i turystyki, co
wiertem, uzyskała wynik z pewnością będzie dalpozytywny i kwotę dofi- szym etapem działalnonansowania w maksymalnej ści geotermii – powiedział
(wnioskowanej) wysokości, f DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU
stanowiącej ok. 50% koszNA STR. 2
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Jednogłośne wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Koła

Potwierdziła się dobra współpraca burmistrza i rady
- Dziękuję Państwu Radnym za udzielenie mi wotum zaufania i absolutorium za 2019 rok – powiedział Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski. Dnia 19 sierpnia odbyła się jedna z najważniejszych sesji Rady Miejskiej w Kole. Włodarz przedstawił raport o stanie
gminy, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium. Rada była jednomyślnie przychylna, potwierdzając tym samym bardzo dobrą
współpracę władzy wykonawczej z uchwałodawczą oraz niewątpliwe sukcesy w zarządzaniu miastem przez włodarza.

B

urmistrz przedstawił Raport
o stanie Gminy Miejskiej
Koło za rok 2019 i po krótkiej debacie otrzymał wotum zaufania.
– Widać, że burmistrz cieszy się
zaufaniem rady, pozytywnie oceniamy ubiegłoroczne działania
– powiedział już po głosowaniu
przewodniczący gremium Tomasz
Sobolewski. Burmistrz podziękował radnym za dobrą współpracę,
dzięki której wspólnie udaje się
podjąć tak wiele lokalnych inicjatyw. Podziękował również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Kole.
Także jednogłośnie podjęta została uchwała w sprawie zatwier-

f

dzenia sprawozdania finansowego
za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta
Koła za 2019 rok. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna
Izba Obrachunkowa w Poznaniu
w związku ze złożonym wnioskiem przez Komisję Rewizyjną.
Opinie wszystkich komisji stałych
były pozytywne. Zatem, konsekwentnie, radni jednogłośnie
udzielili absolutorium burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok.
Przypomnijmy więc, że pierwotny plan dochodów wyniósł
ponad 104.290.000 zł. Po uwzględ-

nieniu wszystkich zmian dokonywanych w trakcie roku zamknął
się on kwotą prawie 116.000.000
zł. Na dzień 31 grudnia 2019 roku
plan dochodów został wykonany
w kwocie 116.414.645,78 zł czyli w ponad 100 %. W roku 2019
z tytułu dochodów bieżących
uzyskano wpływy w wysokości
105.124.491,29 zł. Dochody majątkowe to przede wszystkim dotacje przeznaczone na inwestycje
w kwocie 11.290.154,49 zł. W kwestii wydatków - ich pierwotny plan
został ustalony w kwocie prawie
102 mln zł. Po uwzględnieniu
wszystkich zmian dokonywanych
w trakcie roku zamknął się on

kwotą 116.487.242,70 zł. Na dzień
31 grudnia 2019 roku plan wydatków został zrealizowany w kwocie
ponad 112 mln zł tj. w ponad 96%.
W ramach wydatków majątkowych
realizowano inwestycje za ogólną
kwotę ponad 14,5 mln zł.
- Budżet został wykonany
prawidłowo – podsumował przewodniczący rady Tomasz Sobolewski. Burmistrz serdecznie podziękował ze efektywną pracę pani
skarbnik - Marioli Makowskiej,
pani sekretarz – Monice Ciesielskiej oraz swemu zastępcy – Lechowi Brzezińskiemu – który to
zespół wpiera go merytorycznie
w działalności Urzędu.

DOKOŃCZENIE ARTYKUŁU ZE STR. 1

Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.
Włodarz podziękował prezesowi spółki Przemysławowi Stasiakowi za wytrwałość i determinację. Osobiście wspierał szefa
MZEC-u w działaniach. - Wspólne
działania doprowadziły nas do
sukcesu. Jest to działanie ponad
podziałami politycznymi, dla
dobra miejscowej społeczności – dodał włodarz. – Widzę, że

otwierają się przed nami nowe
możliwości, stoimy na drodze do
rozwoju miasta i lepszego życia
jego mieszkańców.
Szczegóły inwestycji przybliżył
prezes Stasiak. - Ciepłownia będzie posiadała dublet geotermalny, tj. otwór produkcyjny i otwór
chłonny, moc cieplna w ilości ok.
12 MW będzie przekazywana do
istniejącego systemu ciepłowniczego, miasto prawdopodobnie

w 70-80% będzie zasilane ciepłem ze źródeł odnawialnych, co
z kolei otwiera nam możliwość
pozyskiwania kolejnych środków,
np. na rozbudowę sieci ciepłowniczej czy też instalacji geotermalnej – mówił prezes.
- Mieszkańcy zyskają najwięcej – przyznał poseł Leszek Galemba. – Znów potwierdza się dobra
współpraca rządu i samorządu.
W przeciągu niespełna 2 mie-

sięcy spółka podpisze Umowę
z NFOŚiGW, a po otrzymaniu
pozwolenia na budowę, przeprowadzeniu procedury przetargowej
i wyłonieniu wykonawcy, rozpocznie się najtrudniejszy etap.
- Chciałbym również podziękować Państwu radnym za wsparcie tej ważnej inwestycji. Teraz
przed nami najtrudniejszy etap,
czyli realizacja inwestycji – zakończył burmistrz.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
Pierwszy odwiert geotermalny stał się własnością MZEC-u

Umowa dzierżawy
podpisana
Umowę dzierżawy działki, na której wykonany
jest pierwszy odwiert poszukiwawczo-rozpoznawczy Koło GT-1, podpisali Burmistrz Miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski i Prezes Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole
Przemysław Stasiak.

K

onieczność
dysponowania przez
Spółkę
nier uchomościami na cele budowlane, na których
będzie
realizowana
inwestycja objęta dofinansowaniem, to główny powód, dla którego podpisano umowę
dzierżawy.
Przypomnijmy, że efektem
wykonania pierwszego
odwiertu było zbadanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych zalegających
pod ziemią na terenie
miasta, a po którego
wykonaniu
decyzją
Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
została zatwierdzona
dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca
zasoby eksploatacyjne
ujęcia wód termalnych
Koło GT-1 z utworów
kredy dolnej. Dr ugi odwiert planowany
jest na terenie spółki, w miejscu obecnego placu węglowego,
dzięki czemu mniej
skomplikowane stanie
się przyłączenie do istniejącego systemu ciepłowniczego.
- To milowy krok
w kierunku ziszczenia się marzeń o inwestycji pn. „Budowa
ciepłowni geotermalnej w mieście Kole” –
podsumował wydarzenie burmistrz miasta.
- Przypomnę, że inwestycję będzie realizować nasza spółka,
a polegać będzie na
wywierceniu drugiego otworu i budowie

budynku
ciepłowni
geotermalnej.
O korzyściach i dalszych planach związanych z „kolską geotermią”
powiedział
prezes spółki: Budowa
ciepłowni geotermalnej będzie wielkim
postępem w funkcjonowaniu zakładu ciepłowniczego w Kole.
Największym
zyskiem będzie ochrona
środowiska - znacząco obniżona zostanie
emisja
dwutlenku
węgla do atmosfery,
a także wielu innych
szkodliwych substancji (gazów i pyłów).
Na tym skorzystają
wszyscy mieszkańcy.
Posiadanie ciepłowni
wygeneruje oszczędności dla spółki w zakupie węgla i opłat za
emisję zanieczyszczeń
do atmosfery. Temperatura na wypływie
zmierzona i zbadana
oscyluje w okolicy 85
st. C. Oczekujemy ok.
11,5 – 12 megawatów
mocy cieplnej, to czysta energia ze źródła
geotermalnego, więc
przez większość roku
będziemy
ogrzewać
miasto i odbiorców
wyłącznie
ciepłem
geotermalnym. Przy
srogiej zimie będzie
uruchomiony kaskadowo kocioł biomasowy (źródło nieemisyjne), a w następnej
kolejności, w zależności od potrzeb, kotły węglowe (maksymalnie ok. 3 miesięcy
w roku).
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Miasto sprawnie pozyskuje pieniądze z zewnątrz

Ponad 19 mln zł
środków zewnętrznych
na inwestycje w mieście
Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski podsumował starania
o finansowanie miejscowych inwestycji ze środków zewnętrznych.

O

d początku mojej
kadencji udało się
pozyskać 19 495 802,34
zł środków zewnętrznych na inwestycje
w Kole. Dziękuję Pań-

stwu Radnym za przyjęcie tych inwestycji
do realizacji, a moim
współpracownikom za
zaangażowanie. Dziękuję również wszyst-

kim osobom życzliwym
dla miasta Koła. Obiecuję nadal czynić starania o kolejne środki
dla miasta – powiedział
włodarz.
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R

ok 2019 był dla Spółki
rokiem wytężonej pracy
związanej przede wszystkim
z naprawą jej finansów poprzez
wprowadzanie działań naprawczych oraz oszczędności.
Zabiegi te były konieczne
w związku ze stratą, jaką Spółka osiągnęła na koniec 2018 r.
Nie bez znaczenia był również
fakt braku zakupionych uprawnień do emisji CO2 za rok 2018,
co spowodowało obciążenie finansowe do poniesienia w roku
2019. Ujemny wynik roku 2018
okazał się dużym utrudnieniem, szczególnie w kontekście
współpracy z instytucjami finansowymi tj. bankami współpracującymi ze Spółką. Mimo
tych trudności Spółce udało się
zrealizować wiele zadań remontowych i inwestycyjnych - wiele
prac remontowych wykonanych
zostało przez pracowników
Spółki. Prace zlecane na zewnątrz ograniczone zostały do
zadań specjalistycznych lub wymagających specjalnych uprawnień od personelu.
Spółka wykonała wiele niezbędnych zadań remontowych,
których łączny koszt wyniósł
545.494,98 zł.
Poza tym MZEC poniósł
niemałe nakłady inwestycyjne
na kwotę 1.082.557,31 zł. Wykonywane zadania inwestycyjne
w roku 2019 to m.in.:

` budowa sieci cieplnej
Osiedle Płaszczyzna (650
mb);
` rozbudowa sieci cieplnej
– ul. Boguszyniecka (150
mb);
` przyłącze i węzeł cieplny
– Miejski Dom Kultury;
` przyłącza cieplne: ul.

Boguszyniecka, ul. Garncarska, ul. Emilii Plater,
ul. 3 Maja, ul. Nagórna, ul.
Włocławska (łączna długość
przyłączy cieplnych wyniosła 600 mb);
` węzły cieplne: ul. 3 Maja,
Włocławska;
` węzeł cieplny z przyłączem – Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych;

Sumując wykonaną długość
przyłączy cieplnych z wybudowaną siecią cieplną należy zauważyć, że łącznie w 2019 roku
powstało na terenie miasta 1400
mb nowych rurociągów związanych z dostawą ciepła dla naszych mieszkańców.
W roku 2019 poczyniono
zakupy związane z infrastrukturą informatyczną. Zakupiono
serwery w związku z przygotowaniami do rozbudowy
Zintegrowanego Systemu Informatycznego m.in. o moduł
elektronicznego biura obsługi
klientów oraz moduł elektronicznej obsługi pracowników
spółki. Uruchomienie nowych
modułów nastąpiło w 2020 roku.
Nie możemy pominąć najważniejszego przedsięwzięcia
i wyzwania, jakie jest przed
Spółką – „Budowa ciepłowni
geotermalnej w mieście Koło
wraz z jej podłączeniem do istniejącego systemu ciepłowniczego MZEC Sp. z o. o. w Kole".
W związku z tym przedsięwzięciem majątek trwały Spółki
zwiększył się o grunty, które
Spółka otrzymała aportem od
Gminy Miejskiej Koło. Wartość
gruntów przyjętych do ewidencji wyniosła 328.450,00 zł.
Pierwszy odwiert Koło
GT-1 był przedsięwzięciem

Zdj. MZEC Sp. z o.o. w Kole

Informacja na temat Spółki MZEC – rok 2019

Spółka pokonała długą
drogę: od „straty”
po „stabilizację finansową”
Gminy Miejskiej Koło, na który pozyskano dotację. Gmina
nie będąca wytwórcą ciepła nie
mogła starać się o środki na kolejny etap związany z realizacją
geotermii w Kole, zatem temat budowy ciepłowni podjęła
Spółka MZEC będąca lokalnym
wytwórcą ciepła na potrzeby
mieszkańców naszego miasta.
W maju 2019 r. MZEC złożył
wniosek o dotację oraz pożyczkę do NFOŚiGW w Warszawie
na realizację tego przedsięwzięcia (w ramach konkursu nr
POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19
Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1
Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii
z odnawialnych źródeł wraz
z podłączeniem tych źródeł do
sieci dystrybucyjnej/przesyłowej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020).
W maju 2020 r. MZEC podpisał
z Burmistrzem Miasta Koła
umowę dzierżawy działek, na
których wykonano odwiert Koło
GT-1 i w ten sposób uzyskał prawo do dysponowania tym otworem na potrzeby realizacji budowy ciepłowni geotermalnej.
W dniu 18.08.2020 r. na
stronie NFOŚiGW w Warsza-

wie opublikowano listę projektów rekomendowanych do
dofinansowania w konkursie nr
POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19
(które uzyskały wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia i zostały
ocenione pozytywnie w trakcie
oceny merytorycznej II stopnia).
Wśród nich znalazł się wniosek
MZEC tym samym Spółka uzyskała dofinansowanie, o które
zabiegała od ubiegłego roku.
Budowa ciepłowni geotermalnej jest, w przypadku
Spółki, doskonałym rozwiązaniem problemu emisji CO2 do
atmosfery. Geotermia dla Spółki i miasta to duże wyzwanie,
które przyniesie wiele korzyści.
W okresie 01.01.2019 31.07.2020r. Spółka wydała na
zakup uprawnień do emisji CO2
kwotę 3.809.688,51 zł. Ważne jest, że już w okresie siedmiu miesięcy tego roku nabyła
uprawnienia w ilości 10000 Mg
na rok 2020. Do zakupu, w celu
spełnienia wymagań, pozostała
jeszcze ilość ok. 8000-10000
Mg za rok bieżący.
W związku z tak dużymi
i wciąż rosnącymi nakładami finansowymi na zakup uprawnień
do emisji inwestycja geotermalna jest jak najbardziej zasadna,
ponieważ pozwoli ograniczyć

koszty funkcjonowania systemu
cieplnego naszego miasta. Nie
mniej istotnym jest efekt związany ze znacznym ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery w związku
ze spalaniem miału węglowego.
W 2019 r. rozpoczęto przygotowania do wdrożenia systemu ISO 50001 - System Zarządzania Energią.
Pod koniec 2018 r. Zarząd
podjął decyzję przeprowadzenie audytów sprawdzających
poprawność funkcjonowania
Spółki w latach 2017 – 2018.
Celem audytów była szczegółowa analiza dokumentacji księgowej, podatkowej jak i dokumentów źródłowych oraz umów
w MZEC Sp. z o.o. Audyty
opracowano w formie dokumentów, zawierających wnioski
i wymienione uchybienia oraz
nieprawidłowości. Audyty stały
się podstawą do sformułowania zawiadomienia o popełnieniu, na szkodę Spółki MZEC
oraz Gminy Miejskiej Koło
jako jedynego jej udziałowca,
przestępstw.
Zawiadomienie
złożono do organów ścigania
i w chwili obecnej trwa postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Koninie.
W wyniku audytu prawnego wskazano szereg nieścisłości oraz nieprawidłowości
w dokumentach takich jak: Akt
Założycielski, Regulamin Rady
Nadzorczej, Regulamin Zarządu, Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych oraz Regulamin Organizacyjny Spółki.
Zarząd podjął decyzję o przygotowaniu ww. dokumentów
w sposób spójny i przejrzysty.
W ciągu roku 2019 wspólnie ze
Zgromadzeniem Wspólników,
Radą Nadzorczą oraz Kancelarią Prawną opracowano i przyjęto nowe wersje tych dokumentów.
W 2019 roku uruchomiona
została nowa strona internetowa
charakteryzująca się łatwością
obsługi i dotarcia do interesujących treści, w nowej, przyjaznej
szacie graficznej. Jest na bieżąco
aktualizowana, zawiera infor-
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macje przydatne dla odbiorców
ciepła, a także wszystkich zainteresowanych przyłączeniem do
sieci cieplnej.
Poniżej podstawowe dane
finansowe obrazujące wykonaną
pracę przez Spółkę pochodzące
ze sprawozdania finansowego za
rok 2019:
Bilans:
Suma bilansowa wzrosła
z 14.946.136,08 zł w roku 2018
do 15.252.319,66 zł w roku 2019,
tj. o 306.183,58zł.
Rachunek zysków i strat:
W roku 2019 Spółka
osiągnęła przychody ogółem
15.522.412,02 zł i były one
o 353.103,94 zł wyższe w porównaniu do roku 2018. Koszty
ogółem wyniosły w roku 2019
14.819.196,82 zł i spadły w porównaniu do poprzedniego roku
o 852.922,11 zł. W związku
z powyższym Spółka osiągnęła
wynik finansowy brutto na poziomie 703.215,20 zł, a zysk netto za rok 2019 ukształtował się
na poziomie 519.641,20 zł.
Do
produkcji
energii
cieplnej w roku sprawozdawczym zużyto 11.945,46 (2018r.
– 12.604,19) ton miału węgla
kamiennego 4.326.904,17 zł
(2018r. – 4.053.100,99 zł) oraz
4.758,80 (2018r. – 4.937,37) ton
biomasy 1.115.713,06 zł (2018r. –
821.715,36 zł).
Sprzedaż ciepła wyniosła 249.474,031 GJ (2018 r.
248.280,04 GJ) co stanowi ok.
0,5 % wyższą sprzedaż niż
w roku 2018.
Analizując wyniki łatwo
zauważyć, że: przychody wzrosły, koszty zmalały, do produkcji ciepła zużyto mniejszą ilość
miału węglowego i biomasy

oraz sprzedano więcej ciepła niż
w roku poprzednim. Co istotne,
wyniki te zostały osiągnięte
pomimo niezwykle ciepłego sezonu grzewczego. Z powyższej
analizy dość jasno wynika, że
znacznie poprawiono efektywność funkcjonowania procesu
wytwarzania jak i dystrybucji
ciepła w całym systemie.
Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki strategii przyjętej przez Zarząd,
zaakceptowanej przez Radę
Nadzorczą i Zgromadzenie
Wspólników (Burmistrza Miasta Koła), a także dzięki wysiłkowi całej załogi Spółki, która
w 2019 r. zaakceptowała brak
podwyżek wynagrodzeń oraz
zmniejszenie puli na nagrody.
Podsumowując rok 2019
należy stwierdzić, że pomimo
wielu przeciwności oraz trudnych wyborów, przed którymi
stanął Zarząd, udało się przywrócić Spółce stabilizację
organizacyjną i finansową.
Stworzono podstawy, aby mierzyć się z ogromnym wyzwaniem, jakim niewątpliwie jest
budowa ciepłowni geotermalnej. Dziś można powiedzieć,
że wykonano plan maksimum.
Przez najbliższe 2-3 lata uwaga Spółki skupiona będzie na
inwestycji geotermalnej, po
zrealizowaniu której ciepłownictwo w naszym mieście zostanie znacznie odmienione.
Równolegle będzie kontynuowany program rozbudowy
sieci cieplnej i przyłączania
do niej nowych odbiorców,
aby powietrze w naszym mieście stawało się coraz bardziej
czyste dla nas oraz przyszłych
pokoleń.
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Będzie to kolejna inwestycja w mieście…

Koło otrzymało 1 mln 341 tys.
zł na budowę PSZOK-u!
Pozytywną ocenę drugiego stopnia (ocena merytoryczna) otrzymał złożony przez kolski samorząd wniosek o dofinansowanie budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, ze środków Unii Europejskiej z Programu Infrastruktura i Środowisko, przyznał miastu dofinansowanie
w kwocie 1 341 521 zł. Całość zadania opiewa na: 1 941 259,80 zł.

O

becna
lokalizacja
Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych wiąże się z licznymi
uciążliwościami
dla mieszkańców osiedla
Płaszczyzna. Dlatego też
kolski samorząd zaplanował budowę nowego
punktu w innym miejscu,
poza osiedlami mieszkalnymi, na ul. Zakładowej. – Wiele jest w mieście spraw pilnych, ale
zmianę
lokalizacji
PSZOK-u od początku
traktowałem
priory-

tetowo – przyznał burmistrz Koła dr Krzysztof
Witkowski. - Spodziewam się, że najbardziej
zadowoleni z przedsięwzięcia będą mieszkańcy osiedla Płaszczyzna,
którym poprawi się
jakość życia. Ale pragnę też przypomnieć,
że celem zadania jest
zmniejszenie ilości odpadów
komunalnych
podlegających składowaniu poprzez racjonalizację systemu gospodarki odpadami, w tym

w szczególności poprzez
zapewnienie właściwej
infrastruktury do zagospodarowania odpadów.
Realizacja
projektu
jest niezbędnym czynnikiem
wpływającym
na poprawę warunków
ekologicznych i ekonomicznych Gminy Miejskiej.
Zadanie ujęte jest
w WPF i uchwale budżetowej miasta.
Budowa
PSZOK-u planowana jest
do realizacji w latach
2020-2021.

Kolejne wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych złożone

Wnioski o dofinansowanie
na ulice Wiatraczną i Przesmyk
złożone do Wojewody
Kolski włodarz nie ustaje w staraniach o pozyskiwanie środków zewnętrznych na lokalne zadania inwestycyjne. Właśnie do Funduszu Dróg Samorządowych złożone zostały kolejne wnioski o dotacje do budowy dróg.
Tym razem chodzi o Wiatraczną i Przesmyk.
Gmina Miejska Koło
złożyła
wniosek
do
Wojewody Wielkopolskiego o dof inansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych
zadań inwestycyjnych pn.
„Budowa drogi ul. Wiatracznej wraz z budową
kanalizacji deszczowej”
oraz „Budowa drogi ul.

Przesmyk wraz z budową
kanalizacji deszczowej
i oświetlenia ulicznego”. Szacunkowy koszt
całkowity
inwestycji
ul. Wiatracznej wynosi 668.486,67 zł, a ul.
Przesmyk 1.644.496,40
zł. - Wnioskujemy o dotację do 50% kosztów
inwestycji. Na przed-

miotowe zadania zostały już wydane decyzje
o pozwoleniu na budowę. Planowany termin
realizacji przypada na
lata 2020/2021. Czekamy na ocenę formalną
złożonych wniosków –
powiedział
Burmistrz
Miasta Koła dr Krzysztof Witkowski.
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Wielkie wsparcie dla miasta

1 045 701,48 zł dofinansowania z Funduszu Dróg
Samorządowych!
Z rządowego programu Fundusz Dróg Samorządowych miasto Koło otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 045 701,48 zł na budowę ulicy L. Staffa (814.756,60 zł) oraz na budowę ulicy W. Szymborskiej (230.944,88 zł). Kolski włodarz, w asyście parlamentarzystów, wraz
z innymi samorządowcami wspartymi dofinansowaniem, podpisał stosowną umowę. Drugi podpis na dokumencie złożyła reprezentująca
wojewodę wielkopolskiego wicewojewoda Aneta Niestrawska. Oprócz Koła, dofinansowanie otrzymały jeszcze cztery gminy z terenu
powiatu kolskiego i sam powiat kolski.

L

iczyłem na powodzenie tych inwestycji! Realizacja
powyższych zadań pozwoli na poprawienie bezpieczeństwa i estetyki znacznej części miasta, podniesie
komfort życia mieszkańców. Program rządowy Fundusz Dróg Samorządowych to znaczne wsparcie dla
samorządów w kwestii budowy dróg – przyznał kolski
burmistrz dr Krzysztof Witkowski.
Podczas uroczystego spotkania podpisano łącznie 8
umów na dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych, w tym 6 z samorządami
lokalnymi, a 2 z samorządem powiatowym. Wartość dofinansowania wynosi 10 mln 363 tys. zł. Wsparcie dla Koła
pozwoli na realizację potrzebnych, oczekiwanych społecznie inwestycji.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawców.

Nagórna gotowa!

Wstęga przecięta, droga oddana do użytku
Szybko minął czas budowy, teraz mieszkańcy ul. Nagórnej oraz pracownicy ważnego zakładu Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. mogą
cieszyć się , że wreszcie poruszają się po trakcie na miarę wieku. Stan drogi od lat był bolączką tych, którzy przemierzali ją każdego dnia.
Uroczyście, z udziałem gości, w tym inwestorów, realizatorów, osób zaangażowanych w finansowanie przedsięwzięcia, dokonano oficjalnego otwarcia ul. Nagórnej. Wstęga została przecięta.

P

rzypomnijmy, że Nagórna to ulica powiatowa, ale w interesie obu samorządów, i powiatowego,
i miejskiego, było zadbanie
o jej rozbudowę. Dzięki
otrzymanej przez powiat
dotacji z Funduszu Dróg
Samorządowych w kwocie
3 972 488,00 zł to kosztowne zadanie stało się możliwe. Wkład własny powiatu
kolskiego wyniósł 2 763
512,00 zł, natomiast środki własne gminy miejskiej
Koło - 2 564 000,00 zł.
- Wzięliśmy pod uwagę, że ulica Nagórna
prowadzi do ważnego
przedsiębiorstwa,
które przy obecnym stanie
drogi nie miałoby szans
na rozwój. Oprócz tego
należy podnieść standard
życia mieszkańców, jest
tu osiedle mieszkaniowe,
zabudowa jednorodzinna, i ogólnie poprawić
estetykę tej części mia-

sta. Tę inwestycję trzeba
było wesprzeć – takimi
słowami kolski burmistrz
dr Krzysztof Witkowski

argumentował
podjęcie
decyzji o wspólnym z powiatem realizowaniu inwestycji. Prezes Zarządu

firmy Wood-Mizer Industries sp. z o.o. w Kole
Robert Bagiński powiedział: Jako codzienni

użytkownicy tej drogi
jesteśmy szczęśliwi. Ta
droga wprowadziła firmę Wood-Mizer w XXI
wiek. W pewnej mierze
dzięki tej drodze firma
może dalej się rozwijać.
Wkrótce rozpocznie się
rozbudowa zakładu, będziemy stawiać kolejną
halę, stworzymy kolejne
miejsca pracy. Inwestycje
jak ta pomagają przedsiębiorcom.
Kolski włodarz wypowiedział się jako historyk
i znawca dziejów ziemi
kolskiej, że najpierw wieś
Nagórna, a teraz jedna
z ulic miejskich, czekała
na tę drogę przeszło 100
lat! Burmistrz podziękował za doskonałą współpracę staroście, radnym
powiatowym i miejskim,
a wicewojewodzie i posłom za skuteczne wspieranie powiatu i pozostałych samorządów.
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Światła działają

Na skrzyżowaniu będzie bezpiecznie
Budowa sygnalizacji świetlnej i wysepek na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II, Powstańców Wlkp.
i Powstania Warszawskiego została ukończona.

Z

akończyła się realizacja inwestycji „Budowa sygnalizacji świetlnej
wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła
II, Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole”, która
poprawi bezpieczeństwo
w tym rejonie. Na przedsięwzięcie samorządy miejski
i powiatowy wyasygnowały po 315.000 złotych.
Uruchomienie sygnalizacji
świetlnej planowe jest na
koniec wakacji.
- Cieszy mnie, że wła-

dze Powiatu Kolskiego
pozytywnie odpowiedziały na apel miasta o wspólne rozpoczęcie tej ważnej inwestycji (stosowne
pismo do władz powiatu
wpłynęło we wrześniu
ur.). Przebudowa oczekiwana od lat, nareszcie
zrealizowana, ku zwiększeniu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Budowa tej sygnalizacji była
jednym z punktów mojego
programu
wyborczego.
Razem można więcej – powiedział kolski włodarz dr
Krzysztof Witkowski.

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło

Rozpoczyna się największa inwestycja w mieście!
Rusza przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Koło. To konieczna i ambitna inwestycja prowadzona przez
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole. W Ratuszu miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania
szacowanego na kwotę 51.523.333,32 brutto. Przebudowy i modernizacji podejmie się wyłoniony w drodze konkursu WUPRINŻ
SA – Lider konsorcjum w Poznaniu. Obecnie jest to największa inwestycja w Kole.

U

mowę podpisali: Pan
Robert Gajda – Prezes Zarządu MZWiK Sp.
z o.o. w Kole, Pan Sławomir Raniszewski - Prezes
Zarządu WUPRINŻ SA
– Lider konsorcjum w Poznaniu i Pan Krzysztof Kotecki – Wiceprezes Zarządu WUPRINŻ SA – Lider
konsorcjum w Poznaniu.
Kwota
kontraktowa inwestycji wynosi
51.523.333,32
brutto.
Przedsięwzięcie realizowane będzie z dotacji celowej

(zgodnie z umową Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w ramach środków Unii
Europejskiej z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, Działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach) w kwocie
26.389.999,99 oraz pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie
13.423.375,00. Brakujące

środki wyasygnuje spółka. Przypomnijmy, że na
początku 2019 r. spółka
uzyskała akceptację zmian
przedmiotu
zamówienia
od NFOŚiGW w Warszawie,
które obejmują
wybudowanie dwuciągowego zespołu nowych
reaktorów biologicznych,
osadników wtórnych oraz
koniecznych zbiorników
towarzyszących (zagęszczacza osadów wstępnych
i zbiornika magazynowego
osadów nadmiernych) wraz

ze stacją odwadniania, infrastruktury i chemicznej
stabilizacji osadów oraz
przetworzenie
odpadów
w ekologiczny produkt
przeznaczony dla rolnictwa. Procedura przetargowa została przeprowadzona w systemie zamówień
publicznych "Zaprojektuj
i wybuduj", tzw. żółty FIDIC.
- Jesteśmy miastem,
które wiele środków pozyskuje z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Dodam, że czekamy na rozstrzygnięcie w sprawie inwestycji
planowanej przez drugą
miejską spółkę (MZEC) drugi odwiert geotermalny – budowa ciepłowni
geotermalnej - przyznał
Burmistrz Miasta Koła dr
Krzysztof Witkowski, zaangażowany w powodzenie
przedsięwzięcia. Włodarz
przypomniał problemy, jakie były udziałem MZWiK-u w poprzednich kadencjach, kiedy inwestycja nie
była możliwa do realizacji.

– Teraz jesteśmy u progu
inwestycji w dużej mierze
dzięki obecnemu prezesowi Robertowi Gajdzie,
który profesjonalnie zarządza zakładem – podsumował burmistrz, życząc jednocześnie nie tylko
prezesowi, ale i wszystkim
mieszkańcom, szybkiego
zakończenia przedsięwzięcia, które pozwoli na prowadzenie bezpiecznej gospodarki wodno-ściekowej.
Prezes Robert Gajda
przyznał, że jest zadowolony z pomyślnego rozstrzygnięcia
pierwszego
przetargu, a jeszcze bardziej, że wyłoniona firma
ma ogromne (ponad pięćdziesięcioletnie) doświadczenie, zatrudnia sztab
techników i inżynierów,
i realizowała już podobne projekty. – Wykonamy
inwestycję terminowo –
zapewnił Prezes Zarządu
WUPRINŻ SA Sławomir
Raniszewski.
Zakończenie przebudowy i modernizacji planowane jest na koniec 2022
roku.
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Wspólne działania dają efekt

Będzie więcej parkingów dla mieszkańców
- Na podstawie wspólnych uzgodnień, co do sukcesywnej budowy parkingów
w mieście Kole, Spółdzielnia Mieszkaniowa zakończyła budowę parkingu przy
ulicy Kolejowej 52.

W

spólne działania
dają efekt – powiedział Burmistrz Miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski.
Brak miejsc postojowych na osiedlach jest
problemem wielu miast –
których rozkwit mieszkalnictwa przypadał w czasach, gdy niewiele rodzin
posiadało auta. Dziś sytu-

acja zmieniła się diametralnie. Na nowych osiedlach,
planując
infrastrukturę
towarzyszącą, pamięta się
już o wygodnych parkingach. Kilkudziesięcioletnie
bloki nie zawsze otoczone
są odpowiednio dużym
terenem, by wybudować
miejsca postojowe. Jednak
tam, gdzie jest możliwość
(kosztem np. nieużytków)

zbudować parking - to się
dzieje.
Kolski włodarz rozmawiał z władzami Spółdzielni
Mieszkaniowej
w tej kwestii. Obie strony są zgodne, że należy
sukcesywnie powiększać
sieć parkingów w mieście.
Przykładem realizacji zamierzenia jest np. parking
przy ul. Kolejowej 52.

Synowie oddali zasługi Ojczyźnie

Mają doświadczenie i chcą się nim dzielić

Mieszkanka Koła
uhonorowana srebrną
odznaką

Rada Seniorów wybrała zarząd

Pani Maria Górniak z Koła została odznaczona medalem za „Zasługi dla Obronności Kraju”
przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej.
Zaszczytne wyróżnienie nadawane jest rodzinom, których przynajmniej troje dzieci pełniło
wzorowo czynną służbę wojskową.

S

rebrna odznaka trafiła w ręce wzruszonej
matki w kolskim ratuszu,
wręczona przez Komendanta WKU w Koninie
ppłk. Pawła Zasunia
w asyście mjr. Sylwina Donarta. Gospodarz
uroczystości, burmistrz
miasta Krzysztof Witkowski, wraz z sekretarz
Moniką Ciesielską, złożyli pani Marii stosowne
gratulacje i życzenia pomyślności. - W imieniu
władz samorządowych
gratulujemy pani odznaczenia przez Ministra Obrony Narodowej
medalem „Za zasługi
dla obronności kraju”

w uznaniu trudu włożonego w wychowanie
synów na wzorowych
żołnierzy, którzy pełnili
służbę wojskową. Wyrażamy słowa uznania
i wdzięczności za krzewienie ducha patriotyzmu, dzięki któremu
synowie oddali zasługi
Ojczyźnie, przyczyniając się do umacniania
obronności i bezpieczeństwa Polski – adres
o powyższej treści, podpisany przez burmistrza
i przewodniczącego Rady
Miejskiej, będzie przypominać pani Marii o wielkiej uroczystości, której
była bohaterką.

Po wiosennych „wyborach”, które pozwoliły ukonstytuować Radę Seniorów
i ustalić jej skład osobowy, ten społeczny organ spotkał się, by wybrać wewnętrzne „władze”.

W

róćmy do początku… Mając
w Kole aktywnie działających i udzielających się
publicznie, dla dobra lokalnej społeczności, seniorów - Rada Miejska,
pragnąc wykorzystać ich
potencjał utworzyła Radę
Seniorów, zapisując jej
zadania i kompetencje
w statucie. Na tej podstawie Burmistrz Miasta
Koła ogłosił nabór kandydatów, zorganizował
wybory do nowego organu i zatwierdził wynik.

Po wyborach, ukonstytuował się 9-osobowy
skład organu.
Seniorzy
wybrali
wewnętrzne
„władze”.
Przewodniczącym
został Wiesław Czekalski,
wiceprzewodniczącą Janina Gruchot a sekretarzem Barbara Szczepaniak.
- Jestem zdania, że
należało wykorzystać
wiedzę, doświadczenie
osób będących w jesieni
życia i włączyć w aktywność publiczno-spo-

łeczną – powiedział
Burmistrz Miasta Koła
dr Krzysztof Witkowski.
- Organ z założenia ma
mieć inicjatywę opiniodawczo-doradczą, konsultacyjną i zabierać
głoś m.in. w sprawach
profilaktyki,
promocji zdrowia, rekreacji,
edukacji i wypoczynku.
Członkowie rady mogą
zgłaszać
inicjatywy
związane zarówno z dobrem ich pokolenia, jak
i innymi sprawami lokalnymi.

BIULETYN INFORMACYJNY GMINY MIEJSKIEJ KOŁO
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Trwają prace na zamku

Uratować i przywrócić blask. Warownia w remoncie
Na kolskim zamku zakończyły się badania geofizyczne finansowane przez Wojewódzką Konserwator Zabytków w Poznaniu
Jolantę Goszczyńską. Obecnie trwają prace zabezpieczająco-konserwacyjne północnego muru zabytku.

W

sierpniu na zamek weszła firma budowlana, która rozpoczęła zabezpieczenie
i konserwację wschodniego fragmentu muru północnego. Zadanie pod nazwą
„Gozdów, ruiny gotyckiego zamku kazimierzowskiego (II poł. XIV w.): zabezpieczenie
i konserwacja ruin zamku – etap I” oszacowano na 415.450,00 zł, z czego 200 tys. zł
pokryje dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Celem obecnie prowadzonych prac jest ocalenie „samotnego” fragmentu muru zamku, poprzez jego oczyszczenie, uzupełnienie brakujących fragmentów, wzmocnienie.
To najbardziej narażona na zniszczenie część zabytku. Przypomnijmy, że w poprzedniej
kadencji nieudolne i nieprofesjonalne próby konserwacji ruin zakończyły się większymi
uszkodzeniami substancji murów.
To, co dzieje się teraz na warowni, jest początkiem – pierwszym etapem - większych
prac związanych z ratowaniem królewskiej twierdzy. Powstaje dokumentacja na zabezpieczenie i konserwację całego obiektu.
- Obiecuję, że za kilka lat będzie to wspaniałe miejsce wypoczynku dla naszych
mieszkańców i turystów, jednocześnie dziękuję tym radnym, którzy wspierają rewitalizację kolskiego zamku. To przyszłość i rozwój miasta – powiedział kolski włodarz Krzysztof Witkowski.

Czy uda się pozyskać działkę
przylegającą do zamku?
Działka o powierzchni przeszło 8 hektarów położona w Kole przy
ul. Kazimierza Wielkiego – czyli tuż u stóp ruin zamku, warta 1.124.400 zł może stać się własnością gminy miejskiej. Rada
Miejska podjęła uchwałę w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa, będącego
w dyspozycji Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział
Terenowy w Poznaniu. W przyszłości, na tym terenie mogłyby
odbywać się imprezy kulturalne!

O

nieodpłatne
przekazanie
działki zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Burmistrz Miasta Koła dr Krzysztof
Witkowski. Teren położony jest
w sąsiedztwie ruin kolskiego
zamku i wiązane są z nim ambitne plany w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych w obszarze
kultury i rekreacji, służących zaspokojeniu potrzeb społeczności
lokalnej. W przyszłości planowane jest udostępnianie obiektu
zwiedzającym, zatem potrzeba
miejsca do pobudowania odpowiedniej infrastruktury wokół
zabytku. To plany dalekosiężne,
ale całkowicie realne.

- Zabezpieczenie ruin przed
dalszą dewastacją, a następnie
rewitalizacja zabytku to moje
priorytety. Będę dążył do ich
realizacji. Do zamku prowadzi
utwardzona droga, miastu udało
się wykupić przyległe nieruchomości. Planujemy zakupić kolejne
działki, a teraz pojawiła się szansa przejęcia 8-hektarowej działki
przy zabytku. Mamy duże szanse
na zrealizowanie naszych ambitnych planów rewitalizacji zamku i stworzenia tam wspaniałego
miejsca wypoczynku z parkingami, plażą i gastronomią, ale najpierw ruiny zamku trzeba zabezpieczyć przed dalszą dewastacją
– powiedział włodarz.

Promujemy historię naszego miasta

Trzecie, uzupełnione wydanie
polsko-angielskiej, lokalnej
publikacji
Jest już gotowy album dawnych pocztówek miasta Koła, opracowany w 2017 roku przez dzisiejszego burmistrza miasta
Krzysztofa Witkowskiego, wydawany i zmieniany po raz trzeci.
Tym razem na okoliczność 30-lecia samorządu terytorialnego.
Obecne,
uaktualnione wydanie zawiera głównie pocztówki
z kolekcji zakupionej
przez Muzeum Technik
Ceramicznych, dzięki
środkom finansowym
uzyskanym od samorządu miasta Koła. W roku
jubileuszu
30-lecia
samorządu terytorialnego,
wydawnictwo
to stanowi doskonały
efekt działalności miasta w sferze kultury.
W niniejszym albumie
zamieszczone są awersy 202 widokówek,
opisanych w języku
polskim i angielskim.
- Pocztówki są niezwykle ważne jako źródło
wiedzy o przemianach
architektury, zabudowy, a także życia społecznego. Można je
porównać do zwierciadła, w którym możemy
zobaczyć, jak dawniej
wyglądało nasze miasto. Ze względu na ich
bogactwo
ikonograficzne stają się cenny-

mi dokumentami. Ale
również ukazują nam
niejednokrotnie
rąbek życia ówczesnych
mieszkańców - i to jest
w nich fascynujące. Fotografie pokazują nam
miejsca, które do dzisiaj
już się nie zachowały synagogi, teatr miejski,

kolskie mosty, przystań
wioślarską – powiedział
kolski włodarz będący
autorem albumu.
Publikacja będzie
do nabycia w Muzeum
Technik Ceramicznych
oraz Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kole.
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Coroczna tradycja zachowana

Najlepsi uczniowie
nagrodzeni przez burmistrza!
Uczniowie z kolskich szkół podstawowych, którzy osiągnęli
najwyższe wyniki w nauce, sukcesy w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz
wykazali wzorową postawę i aktywność społeczną, otrzymali
nagrody Burmistrza Miasta Koła. Honorowanie uczniów to już
kolska tradycja.

K

ażdego roku wybitni uczniowie zostają nagrodzeni przez włodarza za rok wytężonej pracy. Tegoroczna uroczystość zwyczajowo
miała miejsce w ratuszu, nagrody odebrało aż 45 uczniów ze szkół
podstawowych. Troje z nich (w ubiegłym roku jeden) osiągnęło średnią 6,0. W tym roku jednak, ze względu na szczególną sytuację, grono
najzdolniejszych i najpilniejszych uczniów odbierało nagrody w nielicznych grupach, bez udziału dumnych rodziców i gości.
Burmistrz podziękował uczniom za podjęty wysiłek i złożył zasłużone gratulacje. Poinformował obecnych o swojej decyzji – za osiągnięte wyniki (po dopełnieniu wymaganych procedur), prawdopodob-

nie we wrześniu, wyróżnieni otrzymają jeszcze nagrody finansowe.
- Podziękowania należą się i wam, i waszym nauczycielom oraz
rodzicom, wszyscy są z was dumni, a ja szczególnie - powiedział
burmistrz Krzysztof Witkowski. – Utrzymajcie ten poziom w kolejnych latach. Spotkajmy się tu znów za rok. Pamiętajcie, że wiedzy
i wykształcenia nikt w wam w życiu nie zabierze, są najważniejsze.
A wy jesteście przyszłością narodu i, mam nadzieję, tego miasta.

Zakres działalności komórek Urzędu Miejskiego
Organami gminy są: Rada Gminy i Wójt (Burmistrz), Prezydent miasta. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz. Burmistrz wykonuje
swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta, reprezentuje je na zewnątrz oraz wykonuje uchwały Rady Miejskiej.

Chcemy przedstawić Państwu zakres zadań poszczególnych komórek
Urzędu Miejskiego w Kole. Na początek Wydział Księgowości.
Do podstawowych zadań Wydziału Księgowości należy w szczególności:
` 1) w zakresie podatków i opłat: przyjmowanie wpłat gotówkowych, księgowanie analityczne i syntetyczne wpłat gotówkowych i bezgotówkowych oraz należności krótkoterminowych, ewidencja należności długoterminowych, księgowanie
odpisów aktualizujących należności, wydawanie zaświadczeń, rozliczanie inkasentów z poboru opłaty targowej i opłaty skarbowej;
` 2) w zakresie gospodarki finansowej urzędu: księgowanie należności oraz
wpłat gotówkowych i bezgotówkowych dochodów należnych gminie, prowadzenie
konta podstawowego budżetu w zakresie dochodów i wydatków, prowadzenie obsługi kasowej Urzędu, prowadzenie obsługi bankowej Urzędu, wystawianie faktur
sprzedaży, prowadzenie ewidencji rejestru zakupów i sprzedaży w zakresie podatku VAT, rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych jednostki, sporządzanie sprawozdań w zakresie
operacji finansowych, rozliczanie delegacji służbowych, prowadzenie rejestru
umów, prowadzenie rozliczeń z PFRON, prowadzenie analityki ZFŚS, prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, naliczanie dodatków stażowych
i nagród jubileuszowych pracownikom, naliczanie i prowadzenie dokumentacji
związanych z płacami pracowników oraz rozliczanie się z ZUS i Urzędem Skarbowym, sporządzanie sprawozdań do GUS w części związanej z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych, wystawianie tzw. „pit-ów” w związku z naliczaniem płac
i diet dla radnych, koordynacja prac związanych z procedurami obowiązującymi
w Urzędzie Miejskim w Kole tzw. schematów podatkowych;
` 3) w zakresie budżetu miasta: opracowywanie projektu uchwały budżetowej
miasta i jej zmian wraz z załącznikami, zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi, przygotowywanie dokumentów dla Rady związanych z realizacją
budżetu, prowadzenie urządzeń księgowych związanych z budżetem organu gminy, prowadzenie księgowości konta podstawowego budżetu miasta, prowadzenie
zbiorczych planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz zmian w tym zakresie, dystrybucja środków na realizację
zadań dla poszczególnych dysponentów, analiza sprawozdań z dochodów i wydatków budżetu, sporządzanie sprawozdań budżetowych organu, sporządzanie zbiorczych sprawozdań opisowych i rachunkowych budżetów jednostek; sporządzanie
zbiorczych sprawozdań budżetowych i finansowych oraz w zakresie operacji finansowych, obsługa kredytów i pożyczek, prowadzenie czynności związanych z
zabezpieczeniem umów oraz gwarancji, prowadzenie analityki opłat za udostępnianie danych osobowych;

` 4) w zakresie obsługi placówek oświatowych: obsługa płacowa osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych miast, naliczanie i prowadzenie dokumentacji związanych z płacami oraz rozliczanie się z ZUS i Urzędem Skarbowym,
wystawiania pit-ów w związku z naliczaniem płac, wykonywanie wszystkich
czynności związanych z obsługą księgową jednostek oświatowych, wykonywanie
dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi
w dyspozycji jednostek oświatowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych
i finansowych obsługiwanych jednostek, sporządzanie sprawozdań w zakresie
operacji finansowych obsługiwanych jednostek, prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
rachunkowości i gospodarki finansowej, współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie sporządzania projektu planu dochodów i wydatków jak
również zmian w przyjętym planie dochodów i wydatków, współpraca z dyrektorami obsługiwanych jednostek w zakresie tworzenia dokumentacji i procedur
związanych z prawidłowym prowadzeniem ewidencji, rozliczeń i innych czyn-ności administracyjno-księgowych, współpraca z obsługiwanymi jednostkami
w sposób umożliwiający ich prawidłowe i sprawne funkcjonowanie.

Wydział Księgowości znajduje się
w gmachu przy ulicy Mickiewicza 12

Skarbnik Miasta
Mariola Makowska
parter, pokój nr 5A

tel.: (63) 261 02 38
e-mail: skarbnik@kolo.pl

Naczelnik Wydziału
Karolina Ziółkowska
parter, pokój nr 2

tel.: (63) 261 02 39
e-mail: naczelnik.wydzial.finansowy@kolo.pl
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Podsumowanie programów: „Zdalna szkoła”
i „Zdalna szkoła+”

Ścielimy drogę
do przyszłych
sukcesów!
Urząd Miejski w Kole pozyskał dla wsparcia
zdalnej edukacji 185 tys. zł na zakup nowych
komputerów!

R

ealizacja
projektów
przebiegała dwuetapowo. W ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1:
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich
przepustowościach”
najpierw zrealizowany został
projekt grantowy pn. Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego. Dzięki pozyskaniu
80 tys. zł Burmistrz Miasta
Koła dr Krzysztof Witkowski przekazał dyrektorom
kolskich placówek oświatowych 40 wysokiej klasy laptopów na potrzeby realizacji
przez ucznia lub nauczyciela
zajęć z wykorzystaniem me-

tod i technik kształcenia na
odległość.
Obecnie trwa realizacja
drugiego projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej. Tym razem udało się zakupić 51
laptopów za łączną kwotę
ok. 105 tys. zł. Także w tym
przypadku, dyrektorzy kolskich szkół podstawowych
wg przyjętych kryteriów
zdecydowali, które rodziny
otrzymają wsparcie w systemie kształcenia zdalnego.
Komputery
przewidziane
są wyłącznie na potrzeby
ucznia.
Projekt ma na celu walkę
z wykluczeniem cyfrowym
uczniów.
Życzymy, aby praca
z wykorzystaniem nowego
sprzętu była łatwiejsza i ścieliła drogę do przyszłych sukcesów!

W roli innej, niż zwykle…

Rada Miejska w Kole stanęła
na wysokości zadania!

R

Kolscy radni nie tylko zdecydowanie i zgodnie podejmują ważne dla miasta
uchwały, ale jak się okazało, są chętni do podejmowania wszelkich, pozytywnych inicjatyw.

adni, nominowani do
zadania przez Burmistrza Miasta Koła dra
Krzysztofa Witkowskiego,
włączyli się w ogólnokrajową akcję #GaszynChallenge i wsparli Sandrę oraz

T

en realizowany w ostatnich latach w Kole program cieszył się dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku,
wskutek braku dostępności do szczepionek HPV, program
nie został wdrożony. W bieżącym roku planuje się zaszczepienie 111 trzynastoletnich dziewczynek z Koła, których
rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili zgodę na objęcie programem. Program zakłada także przeprowadzenie
akcji informacyjnej. Całkowity koszt realizacji szczepień
wyniesie 94.350 zł.

warunków atmosferycznych, radni podjęli wyzwanie, aby pomóc w tym
szczytnym celu, jakim jest
zbiórka dla małej Sandry
– powiedział przewodniczący Tomasz Sobolewski.

Burmistrz podjął wyzwanie
Nominacji doczekał się Urząd Miejski w Kole wraz z włodarzem Krzysztofem
Witkowskim. Burmistrza i pracowników Urzędu Miejskiego w Kole do wykonania challenge nominowała Lilianna Podkańska.
e względu na szczytny cel akcji, burmistrz
i urzędnicy podjęli wyzwanie
rzucone przez Liliannę Podkańską do wzięcia udziału
w akcji #GaszynChallenge,
wykonali przed ratuszem
pompki i przysiady – jednocześnie wspierając finansowo
Sandrę i inne dzieci chorujące
na SMA.

Rada Miejska w Kole przyjęła „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Koło na rok 2020”.

inne dzieci chorujące na
SMA.
Akcję
zaplanowano
na placu przez ratuszem.
Krótko przed rozpoczęciem rozpętała się burza…
– Mimo niesprzyjających

Miasto nie pozostało obojętne…

Z

Będą szczepienia
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– Chociaż nie jesteśmy
tak wysportowani jak Liliana, postaraliśmy się najlepiej jak mogliśmy – powiedział burmistrz miasta Koła
Krzysztof Witkowski.
Lilianna Podkańska to wysportowana kolanka, mistrzyni Taekwon-do, która tymi
słowami podsumowała akcję:
Panie Burmistrzu, drodzy

pracownicy UM w Kole, jesteście niesamowici. Bardzo
żałuję, że nie mogłam być
dzisiaj na placu i oglądać
Waszego podjętego wyzwania. Tyle w Was siły i energii, że zadanie wykonaliście
celująco. Jesteście wspaniali,
silni i super zorganizowani.
Jestem dumna z mojego kochanego miasta Koła.
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Z DZIAŁ ALNOŚCI
R ADY MIE JSK IE J
Przewodniczący Rady Miejskiej
przedstawił sprawozdanie z działalności

P

rzewodniczący Rady
Miejskiej w Kole Tomasz Sobolewski przygotował i przedstawił sprawozdanie z działalności
Rady Miejskiej w Kole za
okres od 18 listopada 2018
roku do 31 grudnia 2020 r.
Sprawozdanie jest bardzo
obszerne ale przedstawimy
najważniejsze informacje.

Rada Miejska w 2019
roku pracowała w oparciu
o plan pracy, zgodny z podjętą
uchwałą nr III/22/2018 z dnia
19 grudnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady
Miejskiej w Kole na 2019 rok.
Mimo różnic poglądowych,
różnych zdań Radni kierowali się zawsze dobrem miasta i jego mieszkańców, a ich
decyzje były podejmowane
z myślą o rozwoju naszego
miasta pod względem infrastruktury oraz społeczno kulturalnym. Rada Miejska
jak i Burmistrz Miasta stali na

straży interesów miasta i jego
mieszkańców. Podejmowane
były również uchwały porządkujące i dostosowujące prawo

lokalne stanowione przez samorząd do zmieniającego się
i obowiązującego prawa krajowego.

W okresie sprawozdawczym dotyczącym
roku 2019 komisje odbyły 107 posiedzeń,
w tym:
L.p.

Nazwa Komisji

1
2
3

Komisja Rewizyjna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Rozwoju Gospodarczego
i Zagospodarowania Przestrzennego
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Komisja Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
Komisja Prawa i Porządku Publicznego
Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej
Razem

4
5
6
7
8

Liczba
Posiedzeń
15
6
18
16
15
15
15
10
107

Działalność Rady Miejskiej w liczbach:
L.p.

Rok

1

2018

Liczba
sesji
3

2

2019

16

152

19

175

Razem

Komunalnych Sp. z o.o.
` 2) Kolskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Sp. z o. o.
` 3) Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
` 4) Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o.
` 5. Przeprowadzenie komisji wyjazdowej do spółek miejskich.
` 6. Analiza raportu o stanie Gminy Miejskiej Koło
za 2019 rok.
` 7. Opracowanie wstęp-

Punkt Obsługi Mieszkańca:
Tel.: 63 27 20 810; 27 22 311
Fax: 63 27 22 984
E-mail: um@kolo.pl

2018
Miesiąc
Listopad – 2 sesje
Grudzień
Razem

23

nych wniosków do projektu budżetu miasta na 2021
rok.
` 8. Wypracowanie wniosków jako zadań inwestycyjnych do projektu budżetu na 2021 rok.
` 9. Analiza informacji
z realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2019.

Liczba podjętych uchwał
13
10
23

2019
Liczba podjętych
Liczba podjętych
Miesiąc
Miesiąc
uchwał
uchwał
Styczeń
20
Lipiec
x
Luty
11
Sierpień
11
Marzec
10
Wrzesień
10
Kwiecień
12
Październik
19
Maj
7
Listopad
14
Czerwiec
20
Grudzień
18

Liczba uchwał

Plan pracy Komisji Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska na 2020 rok
` 1. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji
za 2019 rok.
` 2. Informacja o realizacji zadań po okresie zimowym z utrzymania dróg
i prac remontowych po sezonie zimowym.
` 3. Ocena stanu nawierzchni chodników i placów zabaw po okresie zimowym.
` 4. Analiza sprawozdań
za rok 2019 z działalności
spółek:
` 1) Miejski Zakład Usług

Liczba podjętych uchwał z podziałem
na miesiące:

Obecność na sesjach:
2019
7 radnych
100 % obecności 16/16
Średnia obecność podczas obrad
4 sesje
100 % frekwencja 4/16

33,33 %
90,77 %
25,00 %

Skład osobowy Komisji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska:

Michał Piasecki
Przewodniczący

Andrzej
Cesarz

` 10. Analiza materiałów
pod obrady rady.

Wanda
Obiała

Urszula
Pękacz

Artur
Szafrański

www.kolo.pl

Oficjalny Serwis Internetowy Miasta Koła

www.bip.kolo.pl

Strona podmiotowa BIP UM w Kole
MOJEMIASTOKOLO

Korespondencję należy kierować
na adres: Urząd Miejski w Kole,
ul. Stary Rynek 1, 62-600 Koło

