
Protokół nr 0022.127.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 14 kwietnia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne 

możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym 

oraz posiada łączność sieciową. Następnie Starosta przystąpił do stwierdzenia ąuorum.

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 7 kwietnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Ustalenie wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół.

5. Skarbnik - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu 
powiatu kolskiego na 2021 r.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
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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 

0022.126.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono następujące tematy:

1. pismo PZD.GK.046.04.2021 - informacja o stanie wykorzystania środków 

zabezpieczonych na akcję zimowego utrzymania dróg w 2021 r. Zarząd powróci do 

tematu po dokonaniu analizy pisma.

2. pismo PZD.GK.047.04.2021 - wniosek o zwiększenie planu wydatków bieżących 

w §4270 na kwotę 300.000,00 zł w celu odnowy zdegradowanych nawierzchni dróg 

i ulic powiatowych. Zarząd wyraził zgodę.

3. pismo PZD/221/DT/100/2021 - potwierdzenie zasadności przebudowy lub remontu 

odcinka drogi powiatowej nr 3206P w m. Łuczywno. Zarząd zapoznał się.

4. zawiadomienia Ministra Cyfryzacji o przysługującym prawie do wypowiedzenia się 

co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w ramach 

postępowań administracyjnych dotyczących zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku 

budowy kanałów technologicznych podczas realizacji inwestycji drogowych: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek” oraz 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”. Pani Orchowska 

zauważyła, że Zarząd Powiatu Kolskiego otrzymał już w powyższych sprawach 

decyzje zwalniające z obowiązku budowy kanałów technologicznych. Sprawa została 

już wyjaśniona w Ministerstwie. Zarząd przyjął do wiadomości.
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5. Uchwała Rady Miejskiej Koła w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie 

dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego - dot. 

m.in. poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zarząd zapoznał się.

6. Uchwała Rady Gminy Olszówka w sprawie udzielenia w 2021 r. pomocy finansowej 

Powiatowi Kolskiemu na przebudowę dróg powiatowych: nr 3437P w m. Zawadka, nr 

3437P na odcinku Krzewata - Zawadka, nr 3403P na odcinku Adamin - Umień oraz 

rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3404P w m. Olszówka. Zarząd zapoznał się.

7. powrócono do tematu wspólnej realizacji z Gminą Grzegorzew zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny”. Partycypacja 

finansowa wynosi: 40% Powiat, 60% Gmina.

8. prośba mieszkańca m. Rosocha dot. zakupu i przekazania mu rury, która pozwoli na 

odprowadzenie wód opadowych wpływających na jego posesję z pobliskiego rowu. 

Niewielką część z tych wód stanowią wody opadowe z drogi powiatowej. Zarząd 

upoważnił Wicestarostę oraz Dyrektora Kujawę do sprawdzenia możliwość pomocy 

ze strony Powiatu w rozwiązaniu powyższego problemu.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o kończącym 

się okresie obowiązywania dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół.

Zarząd dokonał weryfikacji w/w dodatków. Postanowiono o dokonaniu zmian dodatków dla 

dyrektorów dwóch placówek, dla pozostałych dyrektorów wysokość dodatków pozostawiono 

na dotychczasowym poziomie. Okres obowiązywania angaży został ustalony od 1 maja 

2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Ad 5.

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

1. Wydział Organizacyjny, OR.3026.5.2021 - prośba o dokonanie zmiany w nazwie 

dwóch zadań inwestycyjnych: „Budowa parkingu przy budynku B Starostwa 

Powiatowego w Kole” (600.000,00 zł) oraz „Przebudowa parkingu przed budynkiem 

A Starostwa Powiatowego w Kole” (30.000,00 zł) na nowe zadanie pn.: „Przebudowa 

parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B 

Starostwa Powiatowego w Kole” (dokonuje się także przesunięcia na ten cel środków 
zabezpieczonych na w/w dwa zadania — 630.000,00 zł). Ponadto zwiększa się plan 
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wydatków w dziale 750 rozdział 75020 §6050 o kwotę 2.000.000,00 zł w związku 

z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie 

„Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem 

A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

2. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.1.7.2021 - dyrekcja Liceum 

Ogólnokształcącego w Kole zwraca się z prośbą o zmiany w planie wydatków 

w rozdziale 80120 - dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł 

z przeznaczeniem na opłatę kosztów okresowego szkolenia BHP pracowników 

i nauczycieli. Zarząd powróci do tematu.

3. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.2.6.2021 - dyrekcja Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole zwraca się z prośbą o zmiany 

w planie wydatków w projekcie „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół 

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole” na łączną kwotę 3.446,00 zł. Środki 

przeznacza się na zakup materiałów biurowych, wózków na laptopy oraz myszek do 

komputerów, a także na przygotowanie specyfikacji dla przedmiotu zamówienia, 

sprawdzenia ofert i sprawdzenia sprzętu. Zarząd wyraził zgodę.

4. Proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej powiatu o kwotę 30.000,00 zł - środki 

niewykorzystane z programu wyrównywania różnic między regionami (stanowisko 

w sprawie dofinansowania ze środków PFRON kosztów działalności warsztatów 

terapii zajęciowej). Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z pismami:

• SPZOZ.DKS.071.31.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SPZOZ w Kole” - faktura zakupu myjni do kaczek i basenów na 

kwotę 20.098,68 (środki z dotacji Powiatu). Zarząd wyraził zgodę na przekazanie 

środków w w/w kwocie.

• SPZOZ.SD.004.2.3.2021.DS - prośba o aneksowanie umowy w sprawie udzielenia 

dotacji na dofinansowanie zadania „Doposażenie oddziału chirurgii w SPZOZ 

w Kole” i przedłużenie terminu realizacji zadania do dnia 31 maja 2021 r. Powyższe 

spowodowane jest przedłużającym się terminem wykonania mebli do loży dla 

pielęgniarek. Zarząd wyraził zgodę.

• SPZOZ.DKS.071.34.2021.AK - sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z za I kwartał 2021 r., 
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korekty sprawozdań Rb-Z za IV kwartał 2020 r. oraz Rb-UZ za 2020 r. Zarząd 

zapoznał się.

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, OR.0602.17.2021 - informacja 

o wpływie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia 

Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia w Kole z prośbą o wystąpienie przez Starostę 

Kolskiego do Wojewody Wielkopolskiego o dodatkowe środki finansowe w kwocie 

100.000,00 zł na bieżące potrzeby Domu, w tym wynagrodzenia dla pracowników. 

W związku z przedłużającą się sytuacją epidemiologiczną oraz wystąpieniem 

w placówce zakażenia wirusem SARS-CoV-2 placówka boryka się z problemem 

skompletowania pełnej obsady mieszkańców. Zarząd wyraził zgodę na wystosowanie 

pisma do Wojewody.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, DF-1.9020.17.17(1).2021 - informacja 

o ustaleniu kwoty środków Funduszu Pracy (500.000,00 zł) na finansowanie przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole zadań określonych w art. 15zzb-15zze i 15zze2 

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zarząd zapoznał się.

Urząd Miejski w Kole, KS.7231.03.2021 - wpływy z opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc marzec 2021 r. 

Zarząd zapoznał się.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/544/DT/P/3 5/2021 - postanowienie w sprawie 

uzgodnienia projektu „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbie i miasta Dąbie - Etap VIII”. Zarząd zapoznał się.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/544/DT/P/36/2021 - postanowienie w sprawie 

uzgodnienia projektu „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbie i miasta Dąbie - Etap IX”. Zarząd zapoznał się.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/542/Ozn/SL/ZL/22/2021 - dot. zabezpieczenia 

środków finansowych w kwocie 120.000,00 zł na odnowienie oznakowania 

poziomego przejść dla pieszych. Zarząd wyraził zgodę.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/94/2021 - pismo do p. Frątczaka 

radnego miasta i gminy Kłodawa w sprawie naprawy poboczy w ciągu drogi
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powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew. Zarząd zapoznał się.

• Rada Gminy Osiek Mały, ORDG.0004.2.2021 - wnioski i zapytania radnych Rady 

Gminy Osiek Mały dot. zadań drogowych. Pismo przekazano do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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