
Protokół nr 0022.117.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 17 lutego 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 ąuorum.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 lutego 2021 r.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole - sprawy bieżące.

4. Zespół Szkół Technicznych w Kole - zakup nowego auta do nauki jazdy.

5. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego - porozumienie dot. kontroli stacji kontroli 
pojazdów.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
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9. 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 

0022.116.2021 z dnia 10 lutego 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

W posiedzeniu uczestniczyła p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole. Pani Dyrektor poinformowała o:

1. dostarczeniu pierwszej partii nowych łóżek na potrzeby oddziału chirurgii;

2. ogłoszeniu przetargu na zadanie „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ 

w Kole”;

3. przygotowaniach do wystosowania zapytania ofertowego dot. zakupu mebli na 

potrzeby oddziału chirurgii;

4. planowanym rozpoczęciu w dniu 18 lutego br. odbioru związanego z realizacją 

zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem”;

5. dodatkowych kosztach zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole 

wraz z wyposażeniem” - ok. 280.000,00 zł. Starosta poprosił o oficjalne pismo 

z uzasadnieniem w tej sprawie z wyszczególnieniem poszczególnych dodatkowych 

robót z podaniem ich opisu oraz kosztu;

6. powrócono do tematu planowanego zadania: „Dostosowanie infrastruktury pracowni 

endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług 

medycznych”. Przewidywany koszt prac budowlanych wyniesie ok. 50.000 zł netto. 

Pani Dyrektor wyjaśniła, że powyższe wynika z konieczności dostosowania pracowni 

do wymogów wykonywania zabiegów w znieczuleniu ogólnym. Zarząd wyraził 

zgodę.
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Ad 4.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zakupu 

samochodu do nauki jazdy marki KIA RIO w kwocie 36.700,00 zł. Całkowity koszt zakupu 

samochodu wraz z koniecznym dostosowaniem do nauki jazdy wynosi 54.700,00 zł. Kwota ta 

znacznie przewyższa możliwości finansowe szkoły. W obecnej chwili placówka dysponuje 

kwotą 18.000,00 zł uzyskaną od ubezpieczyciela w związku z całkowitą likwidacją 

dotychczasowego samochodu do nauki jazdy, który uczestniczył w kolizji drogowej. Zarząd 

wyraził zgodę na dofinansowanie zakupu w kwocie 36.700,00 zł.

Ponadto p. Poronin poinformowała o przeprowadzonych remontach w placówce oraz 

wyposażeniu szkolnych pracowni w niezbędny do nauki sprzęt. Szkoła złożyła również 

wniosek o dofinansowanie z PFRON na dostosowanie łazienek do potrzeb osób 

niepełnosprawnych.

Poruszono również temat trudności związanych z pozyskiwaniem nowych nauczycieli 

przedmiotów zawodowych.

Ad 5.

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

1. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.2.2021 - propozycje zmian 

w planie wydatków Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole. 

Powyższe podyktowane jest koniecznością dostosowania planu wydatków do 

współczynnika podziału wydatków rzeczowych oraz wysokimi zobowiązaniami 

z 2020 r. Zarząd wyraził zgodę.

2. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.3.3.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie dochodów i wydatków na 2021 r. Zespołu Szkół Technicznych 

w Kole. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.053,50 zł w związku z wypłatą 

odszkodowania przez ubezpieczyciela (całkowita likwidacja dotychczasowego 

samochodu do nauki jazdy, który uczestniczył w kolizji drogowej) oraz z tytułu 

sprzedaży w/w pojazdu. Środki te przeznacza się na zakup nowego samochodu do 

nauki jazdy. Ponadto w planie wydatków przesuwa się między paragrafami środki 

w kwocie 22.224,42 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej członkowi 

rodziny. Zarząd wyraził zgodę.

3. Uchwała Rady Gminy Olszówka - w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 

roku Powiatowi Kolskiemu na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy
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Olszówka. Udziela się w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej 

Powiatowi Kolskiemu w kwocie 15.800,00 zł na przebudowy dróg powiatowych na 

terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P 

w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ponadto Skarbnik poinformował o piśmie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 

Regionalnej - informacja o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2021 rocznych 

kwotach części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa. 

Zarząd zapoznał się.

Ad 6.

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono tematy dotyczące:

1. uchwalenia środków finansowych na zakup nowej posypywarki mieszaniny piasku 

z solą w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi skutkującymi kosztowną 

akcją zimowego utrzymania dróg oraz wyeksploatowanymi posiadanymi piaskarkami. 

Nowy sprzęt pozwoli przez długi czas bezawaryjnie dysponować sprzęt i ludzi oraz 

pozwoli zwiększyć zdolność operacyjną Powiatowego Zarządu Dróg. Nośnikiem 

służącym do transportu planowanej do zakupu posypywarki będzie istniejąca baza 

ciągnikowa PZD. Szacowana wartość nowej posypywarki wynosi 75.000,00 zł. 

Zarząd wyraził zgodę, oczekuje na pismo w tej sprawie.

2. Powrócono do tematu wykupów nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 215 m2 

w związku z planowaną budową ul. Toruńskiej w Kłodawie. Zarząd wyraził zgodę na 

dokonanie niezbędnych wykupów.

3. Powrócono do tematu przygotowania dokumentacji na przebudowę/remont odcinka 

drogi powiatowej nr 3403P w Grzegorzewie (od mostu na ul. Warszawskiej 

w Grzegorzewie do skrzyżowania z m. Barłogi). Zarząd spotka się w tej sprawie 

z Wójt Gminy Grzegorzew.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego zwrócił się z prośbą o dokonanie 

zmiany w budżecie powiatu na 2021 r. polegającej na zwiększeniu wydatków o kwotę 
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1.200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Powyższe wynika ze zwiększenia kwoty 

dotyczącej porozumienia z Transportowym Dozorem Technicznym w sprawie corocznego 

nadzoru Starosty Kolskiego nad stacjami kontroli pojazdów. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Wojtysiak poinformował o wystąpieniu do Polskiej Wytwórni Papierów 

Wartościowych z wnioskiem o utworzenie dodatkowego stanowiska z dostępem do systemu 

na potrzeby rejestracji pojazdów. Zarząd zapoznał się.

Ad 8.

Starosta poinformował o następujących pismach:

1. sprawozdania z wykonania planów dochodów i wydatków za 2020 r. (przesłane przez: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, Zespół Szkół 

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, Wydział Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska, Wydział Organizacyjny, Komendę Powiatową Państwowej Straży 

Pożarnej w Kole).

2. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.01.2021 - wpływy z tytułu opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych - za miesiąc styczeń 2021 r. 

Zarząd zapoznał się.

3. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.4352.1.2021 - pozytywna opinia w sprawie 

zorganizowania indywidualnego nauczania w wymiarze 12 godzin dla ucznia Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole. Zarząd wyraził zgodę na indywidualne nauczanie 

w wymiarze 12 godzin w ramach budżetu szkoły.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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