
Protokół nr 0022.113.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 19 stycznia 2021 roku

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

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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

wymagane quorum.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 stycznia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - zabezpieczenie 12% udziału jst dla 
WTZ.

5. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - zbycie nieruchomości Powiatu.

6. Sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020

7. Propozycje zmian do budżetu powiatu.

8. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
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9. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego - zmiany w planie finansowym.

10. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

11. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l

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

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.112.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty.

Ad.3
Zarząd wizytował Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty.

Następnie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek nawiązała do 

pisma Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ZSOiT/0718/1/21 - 

dot. przyznania w 2021 r. Dyrektorowi ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do 

celów służbowych. Zarząd wyraził zgodę, ustalono 5 dojazdów miesięcznie do Starostwa 

Powiatowego w Kole.

Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o konsultacjach ze związkami zawodowymi 

regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Ad 4.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin powróciła do tematu 

zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na 2021 r. dla dwóch Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w ogólnej kwocie 32.972,73 zł, co stanowi 12% udziału samorządu powiatowego 

w związku z przystąpieniem do programu pn.: „Program Wyrównywania Różnic Między 

Regionami III”.

Zgodnie z art. lOb ust. 2 i 2a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych, co najmniej 10% udziału samorządu powiatowego w kosztach działania 

warsztatu terapii zajęciowej odnosi się do kosztów ogółem bez względu na źródło ich 
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pokrycia, czyli również do kosztów finansowanych ze środków spoza algorytmu określonego 

na dany rok kalendarzowy, a więc łącznie wszystkich środków PFRON. Zarząd wyraził zgodę 

na zabezpieczenie środków w kwocie 32.972,73 zł.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak poinformował 

o wniosku firmy v sprawie możliwości sprzedaży nieruchomości będącej własnością

Powiatu położonej w Powierciu o powierzchni ok. 12 ar. Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż 

nieruchomości w formie przetargu ustnego ograniczonego. Wydział NŚ zleci przygotowanie 

operatu szacunkowego.

Następnie p. Ziemniak poinformował o przetargu na zbycie nieruchomości przy 

ul. Mickiewicza w Kole. Nie wyłoniono nabywcy z uwagi na brak ofert.

Ad 6.
Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Jokiel omówił sprawozdanie 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2020.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku wykonywała obowiązki określone 

w ustawie o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań Starosty Kolskiego w zakresie 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego.

W pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli jej członkowie oraz członkowie 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a także dodatkowe osoby zaproszone przez 

przewodniczącego komisji.

W 2020 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 2 posiedzenia, w tym jedno odbyło 

się w formie zdalnej.

Zarząd zapoznał się ze szczegółami sprawozdania.

Ad 7.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

• Uchwała Rady Gminy Osiek Mały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie pomiędzy Gminą Osiek 

Mały a Powiatem Kolskim w 2021 roku (dot. przebudowy nawierzchni odcinków dróg 

powiatowych nr 3419P oraz 3422P). Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków 

do budżetu;
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• propozycja udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu Kolskiego (200.000 zł) 

Gminie Osiek Mały (dot. przebudowy drogi gminnej Łuczywno - Drzewce). Zarząd 

wyraził zgodę.

• powrócono do pisma PZD/221/DT/19/2021 - dot. zabezpieczenia środków 

finansowych w kwocie 50.000,00 zł w celu wycinki i nasadzenia drzew - dot. zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka”. 

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w podziale 30.000,00 zł Powiat, 

20.000,00 zł Gmina Przedecz.

Następnie Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.113.172.2021

Ad 8.
W posiedzeniu uczestniczyła p. Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia, 

p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Onieki Zdrowotne] w Kole 

oraz p. Sobczak - Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju..

Pani Wiśniewska poinformowała o bieżącej sytuacji związanej -z-realizacją zadania pn.: 

„Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” - prośba 

o przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 26 lutego 2021 r. oraz aneksowania umowy 

w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w/w zadania. Powyższe spowodowane jest 

wystąpieniem dodatkowych prac oraz niedoszacowaniem przez firmę projektową kosztorysu. 

Pani Wiśniewska powróci do tematu po dokonaniu jego analizy przez inspektorów SPZOZ. 

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju poruszyła temat dot. uznania przez przepisy 

z zakresu zamówień publicznych prac dodatkowych jako roboty dodatkowe. Zarząd wyraził 

zgodę na przedłużenie terminu realizacji w/w zadania do dnia 26 lutego 2021 r. oraz 

aneksowania umowy w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie w/w zadania.
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Ad 9.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak zwrócił się z prośbą 

o dokonanie zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021 r.:

1. Polegającej na zwiększeniu dochodów: dział 600 rozdz. 60004 §2170 wysokości kwoty 

494.962,50 zł - w związku z objęciem dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych na terenie 

Powiatu Kolskiego (w okresie od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. kwota dopłaty 

na realizację zadania nie wyższa niż 3,00 zł/wkm).

2. Ustala się plan wydatków - dział 600 rozdz. 60004 §4300 w budżecie powiatu kolskiego 

na 2021 r. w wysokości 648.400,88 zł, w tym:

• środki z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 494.962,50 zł,

• środki własne powiatu - 153.438,38 zł.

3. Zmniejsza się środki własne o kwotę 212.776,71 zł z tytułu zabezpieczenia zobowiązania 

dla Operatora publicznego transportu zbiorowego w kwocie wkładu własnego 

w wysokości 366.215,09 zł.

Kwota 212.776,71 zł pozostaje do dyspozycji Zarządu Powiatu Kolskiego.

Naczelnik zwrócił się również z prośbą o dostosowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 w zakresie powyższego przedsięwzięcia do w/w kwot. 

Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian.

Ad 10.

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono tematy dotyczące:

1. pisma Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz, RGWI.7210.1.2021 - uchwała Rady 

Miejskiej w Przedczu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolskiego na remont dróg powiatowych w Gminie Przedecz w 2021 r.

2. pisma Burmistrza Kłodawy, RZP.7021.2.2.2021 - dot. nakreślenia nowych ram 

współpracy finansowej w sprawie realizacji inwestycji i remontów dróg powiatowych 

na terenie miasta i gminy Kłodawa. Zarząd Powiatu przychyla się do złożonych 

propozycji. Ustala się limit nakładów finansowych na 2021 r. na zadania drogowe, 

zarówno remontowe jak i inwestycyjne w kwocie 900.000 zł. Kwota ta w 50% będzie 
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pochodzić z budżetu Gminy Kłodawa i w 50% z budżetu Powiatu Kolskiego. Ustalony 

limit wydatków obejmuje zarówno prace przygotowawcze, projektowe, jak i realizację 

zadań. Zarząd Powiatu prosi o wybór zadań i aktualizację uchwały o udzieleniu 

pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu.

3. powrócono do pisma PZD.GK.004.01.2021 - projekt zmian w budżecie powiatu na 

2021 r. oraz w wieloletniej prognozie finansowej: przesunięcie na 2021 r. 

niewykorzystanych środków na kontynuację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 

3206P Łuczywno - Drzewce”. Zarząd powróci do tematu w miesiącu lutym celem 

dokonania zmian na sesji Rady Powiatu w lutym br. Proponuje się także przesunięcie 

na 2021 r. niewykorzystanych środków na zadanie „Zakup piasku i soli do zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie 

zmian dot. zadania „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2020/2021”.

4. uzgodnienia koncepcji dot. przebudowy wiaduktu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3403P w m. Adamin w związku z przebudową linii kolejowej nr 131. 

Zarząd uzgodnił koncepcję z uwagą dotyczącą ujednolicenia szerokości chodnika na 

dojazdach do obiektu z szerokością chodnika na obiekcie - 3,0 m. Ponadto do celów 

obliczeniowych należy przyjąć Klasę I obciążenia pojazdami samochodowymi. Zarząd 

upoważnił Dyrektora PZD w Kole do dokonania ustaleń z firmą projektową.

5. informacji z otwarcia ofert na realizację zadań drogowych.

Ad 11.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DAG.0710.1.2021 ~ informacja o podpisanych 

umowach użyczenia i najmu na 2021 r.

2. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.1.2021 - prośba o zwiększenie planu 

finansowego o kwotę 13.799,98 zł w związku z realizacją projektu pn.: „Domy 

Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Środki przeznacza się na zakup 

sprzętu przeciwdziałającego COVID - 19. Zarząd wyraził zgodę.

3. Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kole - informacja o ujęciu w planie 

techniczno - ekonomicznym na 2021 r. remontu sieci cieplnej na odcinku 

ul. Broniewskiego w Kole.
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4. PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A., PP/PI/IP-JR/69/2020 - informacja o nie 

realizowaniu przedsięwzięcia polegającego na wydobyciu węgla brunatnego i kopalin 

towarzyszących ze złoża Dęby Szlacheckie.

5. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, DR-IV.7327.4.2021 - 

informacja o uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego spółkom 

wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania tej dotacji i sposobu jej 

rozliczania.

6. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/544/PD/ZP/P/3/2021 - dot. usytuowania 

w pasie drogowym drogi powiatowej ogrodzenia działki będącej własnością Gminy 

Miejskiej Koło.

7. Burmistrza Miasta Dąbie, KLG.6722.1.2020 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę 

Miejską w Dąbiu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Zmiana miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie - Etap X”.

Ad 12.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zaniknięcia posiedzenia

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

................'MA.......................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

X 1 A 1 Jf Jj'

......................,
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