
Protokół nr 0022.122.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 17 marca 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. Zbigniew Szarecki

4. 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 9 marca 2021 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

4. Bieżące sprawy Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

5. Bieżące sprawy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

6. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

7. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

1



8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

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 

0022.121.2021 z dnia 9 marca 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - dokonuje się przesunięcia 

między paragrafami środków w kwocie 7.590,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla 

strażaków zastępujących funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniu. Zarząd 

wyraził zgodę.

2. Wydział Organizacyjny - prośba o zwiększenie środków finansowych o kwotę 

163.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków na 2021 r. 

Przesunięcie między paragrafami środków w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup systemu kolejkowego dla Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego. 

Zarząd wyraził zgodę.

4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - Zarząd 

wyraził zgodę na dokonanie proponowanych przez szkołę zmian poza §4210 

(12.000,00 zł) i §4260 (5.000,00 zł). Zarząd postanowił pozostawić plan w w/w 

paragrafach na dotychczasowym poziomie. Natomiast kwotę 17.000,00 zł należy 

zabezpieczyć z rozdziału 80195.
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Ponadto Skarbnik przedstawił wykonanie planu dotacji udzielonych z budżetu powiatu 

kolskiego za 2020 r. Poinformował także o:

• konieczności zmiany postanowienia uchwały budżetowej w związku ze zmianą 

ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne - zmiana wysokości zabezpieczonych 

środków w zakresie zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zarząd wyraził zgodę;

• propozycji zmiany finansowania zadań drogowych: przebudowa chodnika wraz 

z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie, przebudowa drogi powiatowej 

nr 2150P Domaników - Kotków, przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - 

Dąbrowice, przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu, przebudowa 

nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek w m. 

Osiek Mały Kolonia, przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P 

Drzewce - Osiek Mały w m. Witowo, zakup posypywarki w Powiatowym Zarządzie 

Dróg w Kole z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na środki pochodzące 

z rezerwy celowej na drogi. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4,
W posiedzeniu uczestniczyły: Dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Kole p. Budzińska, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 

p. Szkudlarek oraz Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Komorowska. 

Tematem dyskusji były zobowiązania jednostki za 2020 r. (w kwocie ok. 270.000,00 zł) oraz 

wysokie wykonanie w planie finansowym jednostki na 2021 r. w paragrafach dotyczących 

zakupu energii, gazu i wody. Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty 

p. Komorowska zaproponowała przekazanie jednostce dodatkowych środków w kwocie 

114.000,00 zł na terminowe regulowanie zobowiązań dotyczących I półrocza. Zarząd wyraził 

zgodę.

Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Komorowska przedstawiła 

propozycje zmian do budżetu powiatu:

1. OPF.3021.2.3.2021 - prośba o zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół 

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole z przeznaczeniem na odprawę emerytalną 

w kwocie 22.320,00 zł w związku z przejściem na emeryturę pracownika. Zarząd 

wyraził zgodę.
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2. OPF.3021.5.4.2021- prośba o dokonanie zmian w planie wydatków na 2021 r. 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Celem 

dostosowania planu do realizowanych zajęć dokonuje się przesunięć pomiędzy 

paragrafami w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na łączną kwotę 

17.380,39 zł. Ponadto niewykorzystane środki w tym zakresie § 4040 przeznacza się 

na wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010. Zarząd wyraził zgodę.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła dwa projekty 

uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie przyjęcia „ Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020 r.”

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na 

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Zarząd zapoznał się z projektami nie wnosząc uwag.

Następnie p. Szkudlarek poruszyła tematy dotyczące:

1. prośba Zespołu Szkół Technicznych w Kole o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na realizację nauczania 

indywidualnego w wymiarze 12 godzin. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu 

szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

2. prośba Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole o wyrażenie zgody 

na zorganizowanie praktyk zawodowych w wymiarze 4 tygodni dla uczniów w formie 

projektów edukacyjnych. Szacunkowy koszt zorganizowania praktyk to 30.000,00 zł. 

Zgodnie z rozmową z Dyrektorem Drożdżewskim szkoła będzie miała oszczędności 

w planie finansowym, z których będzie możliwe pokrycie kosztu organizacji w/w 

praktyk. Mając to na uwadze Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd oczekuje na pisma ze szkół o potrzebach remontowych w placówkach w 2021 r.

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin omówiła:
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sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020;

informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za rok 

2020;

projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości środków 

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021 r. Zarząd zapoznał 

się nie wnosząc uwag do projektu;

pismo PCPR w Kole, FK.3001.2.2021 - prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 10,80 zł w związku ze zwrotem 

zaliczki kosztów postępowania egzekucyjnego od Komornika Sądowego. Ponadto 

dokonuje się przesunięcia między paragrafami środków w łącznej kwocie 4.993,06 zł 

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za użyczenie 

pomieszczeń biurowych oraz zakup nagród dla wychowanków rodzin zastępczych 

w związku z ogłoszonym konkursem plastycznym pn. „Moja Rodzina”. Zarząd 

wyraził zgodę.

pismo Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.4.2021 - prośba o zaliczkowe 

przekazanie środków finansowych w wysokości 320.000,00 zł z przeznaczeniem na 

opłatę za trwały zarząd oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników. 

Zarząd wyraził zgodę.

pismo Wojewody Wielkopolskiego - odwołanie polecenia w sprawie czasowego 

ograniczenia działalności domów pomocy społecznej, poprzez: zakaz opuszczania 

terenu jednostki przez mieszkańców, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych 

wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin w domach pomocy 

społecznej, zakaz urlopowania mieszkańców. Pani Dyrektor poinformowała, że 

opracowywane jest zarządzenie w powyższej sprawie. Umożliwione będą odwiedziny 

oraz wyjścia w sprawach pilnych. Podtrzymany zostanie zakaz urlopowania 

mieszkańców. Zarząd zapoznał się.

pismo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - stanowisko 

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów 
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terapii zajęciowej. PFRON podjął decyzję o stosowaniu w tej sprawie stanowiska 

Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Starosta poinformował o konieczności wydzielenia działki na terenie Domu Pomocy 

Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole na potrzeby trwałego zarządu budynkiem PCPR 

w Kole.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia 

p. Urbaniak.

Poruszono następujące tematy:

• pismo SPZOZ.SD.004.3.1.2021DS - propozycja terminów dotyczących porozumienia 

na zadanie „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole 

celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych”. Zarząd zapoznał się;

• pismo SPZOZ.ADTE-SZ.2251.2.2021.IM - informacja dotycząca zbycia aktywów 

trwałych w 2020 r. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Wiśniewska poinformowała o:

• całkowitym koszcie zadania „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole wraz 

z wyposażeniem” - 4.792.177,60 zł. Z ostatniej dotacji udzielonej przez Powiat na 

powyższy cel niewykorzystane 67.769,86 zł, środki te należy zwrócić do budżetu 

powiatu. Obecnie trwa procedura związana z zakupem sprzętu i doposażenia na 

oddział chirurgii. Zarząd zapoznał się;

• problemach związanych z zatrudnieniem nowych lekarzy do Podstawowej opieki 

zdrowotnej. Obecnie POZ przynosi straty z uwagi na małą liczbę złożonych przez 

pacjentów deklaracji;

• braku dostaw szczepionek przeciwko COVID-19;

• braku możliwości przeprowadzania porodów rodzinnych w SPZOZ w Kole z uwagi na 

niedostosowanie do obowiązujących przepisów sali porodowej;

• decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kole dot. wiaty przy Izbie 

Przyjęć.
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Ad 7.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru poinformował o nałożeniu na Starostów 

ustawowego obowiązku przejścia na układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH do końca 

31.12.2023 r. Powyższe wynika z zapisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jak 

również z rozporządzenia Rady Ministrów z 15 października 2012 r. ws. państwowego 

systemu odniesień przestrzennych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień 

przestrzennych. Przeliczenie obecnego układu PL-KRON85-NH, na układ PL-EYRF2007-NH 

to proces złożony, kilku etapowy i kosztowny. Pierwszym etapem jest inwentaryzacja 

punktów szczegółowej osnowy wysokościowej, w trakcie realizacji procedury zapytanie 

ofertowe. Kolejnym etapem jest wykonanie projektu oraz stabilizacji punktów osnowy - 

przetarg. Następnym etapem jest wykonanie obserwacji oraz wyrównanie sieci osnowy - 

przetarg. Przeliczenie posiadanych baz w oparciu o otrzymane wyniki. Całość prac szacuje się 

na ok. 400-500 tys. zł, poszczególne prace miałyby zostać rozłożone na okres 3 lat. Naczelnik 

Piątkowski proponuje zabezpieczenie na powyższy cel w budżecie powiatu dodatkowych 

środków na 2021 r. w wysokości 200 tys. zł. W bieżącym roku proponuje przeprowadzenie 

inwentaryzacji, natomiast kolejne prace związane z wykonaniem projektu oraz stabilizacji 

punktów osnowy byłyby realizowane w 2022 r. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
1. KRUS Placówki Terenowej w Kole - prośba o rozpatrzenie możliwości ufundowania 

nagród rzeczowych dla dzieci - laureatów konkursu etapu regionalnego XI edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, organizowanego przez KRUS 

pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy". 

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych powiatu.

mieszkanki powiatu kolskiego - prośba o sfinansowanie koncertu ku czci 

św. ąniła. Zarząd z uwagi na panującą pandemię i obowiązujące obostrzenia 

epidemiologiczne nie wyraził zgody.

3. Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, DF-1.9020.18.18(1).2021 - zawiadomienie 

o ustaleniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego kwoty środków 

Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2021 roku 

zadania określonego w art. 15zze4 ustawy w wysokości 2.000.000,00 zł.
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4. Powiatowego Urzędu Pracy w Kole, KF.RK.3011-4/2021 - prośba o zwiększenie 

o kwotę 10.000,00 zł planu dochodów w dz. 853, rozdz. 85333, § 2690. Powyższe 

związane jest z otrzymaniem decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

przyznającej kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości 10.000,00 zł., 

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zze4 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zarząd wyraził zgodę.

5. Burmistrza Miasta Koła, KS.033.1.2021 - informacja dotycząca zaplanowania 

w ramach wydatków majątkowych dotacji na realizację zadania pn. „Przebudowa 

ul. PCK w Kole" na kwotę 750.000,00 zł, która sfinansowana zostanie z planowanego 

do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

6. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/542/SL/ZUD20-21/5/2021 - rozliczenie 

kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020-2021 za miesiące od 

listopada 2020 r. do lutego 2021 r.

7. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/67/2021 - odpowiedź na 

interpelację radnej powiatu kolskiego p. Wapińskiej w zakresie naprawy chodnika na 

ulicy Klonowej w Kole.

8. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, PZD/221/DT/66/2021 - rozliczenie kosztów 

inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej 

w Dąbiu”. W wyniku nałożonych na Wykonawcę zadania kar umownych 

w wysokości 300.679,20 zł pochodzenie środków rozkłada się następująco: Fundusz 

Dróg Samorządowych - 198.925,10 zł, Powiat Kolski - 61.052,46 zł, Gmina Dąbie - 

40.701,64 zł. Proponuje się przeznaczenie środków przypadających Gminie Dąbie na 

sfinansowanie remontu drogi powiatowej na terenie gminy. Zarząd wyraził zgodę.

9. Ministra Cyfryzacji, DT.WIT.7110.174.2021 - zawiadomienie o zakończeniu 

zbierania materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego 

dotyczącego zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału 

technologicznego podczas realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3199P Mąkoszyn - Przy by łów".

Ponadto Zarząd proponuje złożenie wniosku w ramach programu dot. poprawy 

bezpieczeństwa pieszych na modernizację sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic
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Sienkiewicza - 3 Maja - Toruńskiej w Kole lub przebudowę przejścia dla pieszych na 

ul. Nowowarszawskiej w Kole. Proponuje się również przygotowanie dokumentacji na 

przebudowę przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Kolejowa - Blizna - Piaski 

w Kole.

Sekretarz poruszył kwestię zakupu telefonu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu 

Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztu zakupu do kwoty 1.000,00 zł. Kwotę 

powyżej 1.000,00 zł pokryje Przewodniczący Rady.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała^Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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