
Protokół nr 0022.131.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 12 maja 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 30 kwietnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące oświaty.

4. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

6. Firma Tel-Gaz - budowa sieci gazowej.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zaniknięcie 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 

0022.130.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych 

w Kole oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

Dyrektor Drożdżewski zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na 

naprawę dachu sali gimnastycznej, w którym stwierdzono usterki. Szacunkowy koszt 

naprawy wyniesie ok. 230.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków 

finansowych i oczekuje na pismo w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawiła następujące pisma:

1. Hufca ZHP Koło - wsparcia finansowego organizacji obozu harcerskiego dla dzieci 

i młodzieży w formie pokrycia kosztów transportu. Koszt jednego transportu to ok. 

1.200 zł. Zarząd wyraził zgodę, proponuje się pokrycie kosztu trzech transportów.

2. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o wyrażenie zgody na przydzielenie Wicedyrektorowi p. Grzelakowi godzin 

ponadwymiarowych z uwagi na brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zarząd 

wyraził zgodę.

3. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba o 

wyrażenie zgody na przydzielenie Dyrektorowi p. Kujawie godzin 

ponadwymiarowych z uwagi na brak nauczycieli przedmiotów zawodowych. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.5.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w 

Kole - zwiększenie dochodów o łączną kwotę 2.508,82 zł. Zwiększenie następuje w 
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związku ze zwrotem pomyłkowej wpłaty oraz otrzymaną darowizną. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska.

Starosta poinformował o pismach SPZOZ:

• SPZOZ.SD.004.7.2021.MG - propozycja terminów dotyczących porozumienia na 

zadanie „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. Zarząd 

wyraził zgodę.

• SPZOZ.SD.004.8.2021 .MG - prośba o sfinansowanie zadania „Zakup ambulansu typu 

C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa 

Medycznego SPZOZ w Kole”. Szacowany koszt zakupu to ok. 550.000,00 zł. Zarząd 

wyraził zgodę na zabezpieczenie środków.

Pani Wiśniewska poinformowała o:

• ilości porodów odbywających się w SPZOZ w Kole;

• problemach z pozyskaniem lekarza do pracy w POZ;

• funkcjonowaniu punktów szczepień w powiecie.

Ad 5.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Rada Gminy Grzegorzew - uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew dla Powiatu Kolskiego i zawarcia w tej 

sprawie umowy pomiędzy Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim. Zabezpiecza się 

środki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont dróg i ulic 

powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie 

środków do budżetu powiatu.

2. Rada Miejska w Kłodawie - uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Kłodawa dla Powiatu Kolskiego i zawarcia w tej sprawie 

umowy pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. Zabezpiecza się środki w 

kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pod nazwą „Remont dróg i ulic 

3



powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie 

środków do budżetu powiatu.

3. Rada Miejska w Kłodawie - dot. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Kłodawa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 20.000,00 zł na zadanie „Poprawa 

bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”. Zarząd 

wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu powiatu.

4. Rada Miejska w Dąbiu - dot. udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy 

Kłodawa dla Powiatu Kolskiego w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadania pod 

nazwą „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”. Zarząd 

wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu powiatu.

Zarząd podpisał sprawozdanie finansowe składające się z bilansu z wykonania budżetu jst 

oraz łącznego bilansu jednostek budżetowych powiatu, łącznego zestawienia zmian funduszu 

jednostek budżetowych oraz informacji dodatkowej jednostek budżetowych.

Ad 6.

Przedstawiciele firmy Tel - Gaz poruszyli temat wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

na terenie powiatu kolskiego związanych z umieszczeniem w pasie sieci gazowej. Z uwagi na 

wysoką kwotę opłaty za zajęcie pasa drogowego, która związana jest z budową sieci gazowej 

na terenie powiatu przedstawiciele firmy zwrócili się z prośbą o zmniejszenie wysokości 

opłaty lub rozpoczęcie jej naliczania od momentu uruchomienia sieci gazowej zamiast od 

momentu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Zarząd zapoznał się.

Ad 7.

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

oraz p. Łączkowski.

Poruszono następujące tematy:

1. pisma p. K ik - dot. prośby o zmianę przebiegu północnej

obwodnicy Koła oraz rozszerzenia rozwiązań sytuacyjnych o rozwiązania w zakresie 
" ’<5,

potencjalnych terenów aktywizacji gospodarczej. Pisma skierowano do firmy 

zajmującej się projektem obwodnicy celem wypowiedzenia się.

2. PZD/221/DT/124/2021 - dot. zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 

2.200,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu zmian stałej organizacji ruchu 

w obrębie Władysławów przy skrzyżowaniu drogi powiatowej 3405P w kierunku

4



drogi gminnej. Zarząd wyraził zgodę.

3. Dot. wprowadzenia zmian w planie finansowym PZD w Kole. W związku z 

niewykorzystaniem części środków proponuje się zmniejszenie łącznych nakładów 

finansowych na dwa zadania: zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

(zmniejszenie o kwotę 299.448,00 zł) oraz zakup piasku i soli do zimowego 

utrzymania dróg (zmniejszenie o kwotę 26.956,00 zł). Powyższe środki proponuje się 

przenieść do planu wydatków PZD na 2021 r. Zarząd wyraził zgodę.

4. Dot. zwiększenia przez Gminę Chodów środków finansowych na zadanie 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków” o kwotę 50.000,00 

zł oraz zmniejszenia środków własnych powiatu na powyższe zadanie o kwotę 

50.000,00 zł, którą przeznacza się na zadanie „Remont dróg i ulic powiatowych na 

terenie Powiatu Kolskiego”. Zarząd wyraził zgodę.

5. Dot. propozycji wykonania remontu odcinka drogi - ul. Staffa w Kole (połączenie z 

odcinkami drogi miejskiej). Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Kolskiego, BRZ.0012.4.4.2021 - dot. 

przekazania dodatkowych środków dla SPZOZ w Kole z przeznaczeniem na zakup 

środków ochrony indywidualnej dla pracowników szpitala. Pismo skierowano do 

Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia.

2. Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7021.1.7.2021 - deklaracja współpracy finansowej 

przy realizacji zadania „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Kolskiego”.

3. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.04.2021 - wpływy z tytułu opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc kwiecień 2021 r.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

... -Ąc-i-.....
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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