
Protokół nr 0022.128.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 21 kwietnia 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 14 kwietnia 2021 r.

3. Projekty uchwał Rady Powiatu - dotacje dla gmin na dofinansowanie OSP.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2025.

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

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 
podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ 
finansowanego z środków Unii Europejskiej.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 

0022.127.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Kierownik przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej gminom na realizację przedsięwzięć pn.: „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu 

powiatu kolskiego”. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Następnie p. Jokiel przedstawił informacje o przygotowaniach do uruchomienia punktu 

szczepień masowych na terenie powiatu kolskiego. Obecnie oczekuje się na dokonanie 

odbioru punktu przez NFZ.

Starosta poinformował o piśmie Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej PSONI w Kole 

w sprawie umożliwienia zaszczepienia uczestników i personelu Warsztatu przeciwko 

COVID-19 w jak najwcześniejszym terminie. Pismo skierowano do Pionu Bezpieczeństwa 

i Zarządzania.

Ad 4.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2025. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag.

Następnie p. Rusin zwróciła się z prośbą o zmianę wydatków rzeczowych w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w kwocie 10.500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:
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1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.4.2021 - informacja 

o pozyskanych środkach z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 

101.976,30 zł w tym: DPS przy ul. Poniatowskiego - 73.784,50 zł, DPS przy 

ul. Blizna - 28.191,80 zł. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do 

budżetu.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.5.2021 - prośba o zwiększenie planu 

finansowego jednostki o kwotę 73.784,50 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne. Zarząd wyraził zgodę.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.048.04.2021 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 74.000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na 

przejściach dla pieszych w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

4. Zwiększenie planu finansowego o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 

samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole oraz opłaty. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawiła pismo Międzyszkolnego 

Uczniowskiego Klubu Sportowego „Huragan” - prośba o przekazanie gadżetów 

promocyjnych powiatu dla uczestników zawodów pływackich dla dzieci i młodzieży. Zarząd 

wyraził zgodę.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności w relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie w zakresie realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ 

finansowanego z środków Unii Europejskiej

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 0025.128.187.2021

Ad 7.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie ogłoszenia konkursu „Rolnik 
Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie.
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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 0025.128.188.2021

Starosta poinformował o zainteresowaniu ze strony Wójtów i Burmistrzów w temacie 

propozycji zwiększenia partycypacji na remonty cząstkowe na drogach powiatowych 

w gminach.

Wicestarosta przedstawił propozycję budowy ścieżki rowerowej na terenie gminy Kościelec. 

Zarząd wyraził zainteresowanie, oczekuje na stanowisko Wójta Kościelca w tej sprawie.

Następnie Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole - prośba o wsparcie 

finansowe lub rzeczowe w zakresie realizacji okresowych przeglądów i napraw 

sprzętu przeciwpowodziowego oraz zakup przyczepy podłodziowej. Zarząd powróci 

do tematu.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.201.4.2021.IK - prośba o przyznanie dofinansowania w wysokości 150.000,00 zł 

dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa 

Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień 

liniowych”. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska 

.............. ....................................

4



Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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