
Protokół nr 0022.133.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 26 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 19 maja 2021 r.

3. p. I. Wiśniewska - wyjaśnienia dot. sprawozdania z działalności SP ZOZ w Kole za 
2020r.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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

6. p. D.Szkudlarek- bieżące sprawy oświaty

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 

0022.132.2021 z dnia 19 maja 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Główna księgowa SP ZOZ w Kole Aneta Kaźmierczak przedstawiła dane finansowe w 

zakresie przedłożonego sprawozdania z działalności SP ZOZ w Kole za 2020r.

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała Zarząd o następujących sprawach:

- zgodnie ze zmianami w Ratownictwie Medycznym od 202Ir. w województwie 

wielkopolskim będzie prowadzona jedna dyspozytornia medyczna w Koninie.

- planowane jest utworzenie Agencji Restrukturyzacji Szpitali, która ma sprawować nadzór 

nad szpitalami. Szpitale zostaną podzielone na kategorie od A - dla najlepszych do D - 

najsłabszych. Placówki medyczne będą ocenianie na podstawie wskaźników finansowych i 

jakościowych.

Starosta poinformował o piśmie SPZOZ.DKS.071.49.2021.AK - rozliczenie dotacji na 

„Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole” - faktura za wykonanie zabudowy 

meblowej pomieszczenia diagnostyczno- zabiegowego, pomieszczenia przygotowawczego 

pielęgniarek, Sali opatrunkowej na kwotę 53 064,66 zł (środki z dotacji Powiatu). Zarząd 

wyraził zgodę na przekazanie środków w ww. kwocie.

Ad 4.

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

- wykonania remontu skrzyżowania ulicy Konopnickiej z ul. Staffa w Kole (połączenie z 

odcinkami drogi miejskiej). Wartość zadania pn. „Remont nawierzchni ulicy Konopnickiej 

w Kole” wynosi 70 000,00 zł. Zarząd po krótkiej dyskusji wyraził zgodę na zwiększenie 

planu wydatków w PZD w Kole o kwotę 70 000,00 zł, środki na ten cel będą pochodzić z
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nadwyżki budżetowej.

- pismo PZD.GK.069.05.2021 dot. zwiększenia planu dochodów w tytułu otrzymanej pomocy 

finansowej z Gminy Kościelec w dziale 600 rozdziale 60014 § 4270 w wysokości 50 000 

zł na zadnie bieżące „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” oraz 

§ 6050 w wysokości 30 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na 

odcinku Kościelec- Gąsiorów”. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu.

- pismo PZD.GK.066.05.20201 dot. zmiany planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 

§ 6050 o kwotę 20 578,54 zł dla zadania pn.” Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 

3411P od skrzyżowana z drogą krajową nr DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” w 

związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmniejszenia planu wydatków.

- pismo PZD.GK.067.05.2021 dot. zmiany planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 

§ 6050 o kwotę 54 224,96 zł dla zadania pn.” Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P 

Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka Etap I” w związku ze zmniejszeniem kwoty 

dofinansowania pochodzącego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd wyraził 

zgodę na dokonanie zmniejszenia planu wydatków.

Zarząd zapoznał się z pismami:

- Urząd Gminy w Kościelcu (OR-2.0002.4.2021) - Uchwała Nr XXIX/224/21 Rady Gminy 

Kościelec z dnia 20.05.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolskiego.

- Uchwała Nr XXXVIII. 156.2021 Rady Gminy w Chodowie z dnia 24.05.2021r. w sprawie 

udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chodów dla Powiatu Kolskiego.

- Urząd Gminy w Olszówce (GK.3031.1.5.2021) - Uchwała nr XXVI/167/2021 Rady Gminy 

Olszówka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na remonty 

dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka.

- Urząd Gminy w Grzegorzewie (RDS.7013.4.1.2021) - Uchwała Nr XXX/198/2021 Rady 

Gminy Grzegorzew z dnia 28.04.2021r. w spawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Grzegorzew dla Powiatu Kolskiego i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy 

Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim.
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Ad 5.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

- Pismo BZ.3026.3.2021 prośba o dokonanie zmiany w planie finansowym Pionu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 10 000,00 zł 

w dziale 851, rozdział 85195 § 4210. Powyższe środki pochodzą z tytułu otrzymanych 

środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie 

organizacyjne tworzonych punktów szczepień powszechnych. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo BZ.3026.4.2021- w temacie zwiększenia dotacji celowej na organizację kwalifikacji 

wojskowej w 2021r. o kwotę 26 910,00 zł (na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB-1.3111.136.2021.6 z dnia 21.05.2021r.) Powyższe środki 

przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń wchodzących w skład komisji 

lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonego do 

powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby 

wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Zarząd wyraził zgodę

Skarbnik przedstawił wynik rozmów z Santander Bank Polska dot. kontynuacji obsługi 

bankowej budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych, w związku z upływem w dniu 

31.07.2021r. dotychczasowej umowy. W wyniku rozmów przedstawiciele Banku zaoferowali 

prowadzenie obsługi bankowej Powiatu i jednostek organizacyjnych na kwotę ryczałtową 

wynoszącą miesięcznie 2 800 zł. Po analizie oferty Santander Bank Polska Zarząd postanowił 

kontynuować obsługę ww. Banku na okres kolejnych 2 lat.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła pisma dyrektor 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole p. Katarzyny Poronin w sprawie wyrażenia zgody na 

realizację godzin ponadwymiarowych przez: wicedyrektora Piotra Mierzejewskiego (w 

wymiarze 4 godzin), wicedyrektora Romualda Adamka oraz kierownika warsztatów 

szkolnych Jana Janickiego (w wymiarze 2 godzin). Wyrażenie zgody na przyznanie godzin 

ponadwymiarowych dla ww. osób zapewni prowadzenie właściwego procesu dydaktycznego 

dla uczniów szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd powrócił do tematu remontu pokrycia dachu nad aulą budynku i wymianę świetlików 

dachowych nad aulą i biblioteką w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Dyrektor złożył 
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pismo (L.dz.31/32/2021) wraz z kosztorysem inwestorskim opiewającym na kwotę ok. 

135 000 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków.

Ad 7.

Sekretarz Powiatu Artur Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Powiatu Kolskiego za rok 2020 oraz przyjęcia 

projektu uchwały Rady Powiatu Kołskiego o udziełenie Zarządowi Powiatu wotum zaufania. 

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 0025.133.193.2020

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

Podpisy Członków Zarządu

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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