
Protokół nr 0022.135.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 16 czerwca 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 Powiatu
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 9 czerwca 2021 r.

3. Posiedzenie wyjazdowe w Zespole Szkół Technicznych w Kole, bieżące sprawy 
oświaty.

4. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

5. Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 
dodatkowe środki finansowe na remont.

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

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. 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 

0022.134.2021 z dnia 9 czerwca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Zarząd rozpoczął posiedzenie od wizyty w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Zapoznał się 

z bieżącą sytuacją szkoły - przeprowadzonym remontem oraz postępem prac związanych 

z realizacją zadania „Rozbudowa Zespołu Szkól Technicznych w Kole o salę gimnastyczną 

z zapleczem socjalnym”.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 

poinformowała o pismach:

1. Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.6.2021 - przesunięcia między 

paragrafami na łączną kwotę 20.769,60 zł z przeznaczeniem na: konserwację 

platformy/windy służącej do transportu uczniów, wyjazdy służbowe związane 

z nauczaniem indywidualnym, zakup pomocy dydaktycznych, zakup materiałów 

i usług remontowych, pokrycie kosztów energii elektrycznej, cieplnej oraz wody. 

Zarząd wyraził zgodę.

2. Liceum Ogólnokształcącego w Kole, LO.3021.1.2021 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków w rozdziale 80152 o kwotę 36.750,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie 

planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Zarząd wyraził zgodę, środki 

pochodzić będą z rezerwy oświatowej.

3. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Koninie, Zarząd Koła nr 7 w Kole - 

prośba o ufundowanie nagród w zawodach wędkarskich dla dzieci z okazji Dnia 

Dziecka. Zarząd wyraził zgodę, zabezpieczono środki w kwocie do 500,00 zł.

4. Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kole - prośba o udzielenie pomocy finansowej 

w postaci stypendiów lub nagród dla dwóch uczennic szkoły osiągających sukcesy 

w krajowych i zagranicznych konkursach. Zarząd powróci do tematu.
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Na zakończenie p. Szkudlarek powróciła do tematu oferty na opracowanie wniosku o uznanie 

za Pomnik Historii Zespołu Klasztornego 00. Bernardynów w Kole informując, że zgodnie 

z zapisami Strategii rozwoju Powiatu Kolskiego istnieje możliwość sfinansowania w/w 

opracowania. Zarząd powróci do tematu.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak powrócił do tematów 

dotyczących:

• pisma Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7210.1.1.2020 - dot. dokonania naprawy 

nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. 20 Stycznia w Kole, a także udzielenia 

informacji na jakim etapie jest kwestia wydzielenia pasa drogowego w/w ulicy w celu 

zmiany kategorii drogi. Naczelnik poinformował, że zlecono wykonanie projektu 

podziału. Termin jego realizacji to 30 września br. Wydział NŚ przygotuje odpowiedź 

na pismo.

• wykupu części nieruchomości przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie w celu 

poszerzenia pasa drogowego drogi powiatowej. Naczelnik przedstawił na jakim etapie 

znajdują się prace związane z tym tematem.

Ad 5.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwrócił 

się do Zarządu z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych (w kwocie 

38.623,24 zł) na remont korytarza na parterze budynku szkoły i robót remontowych 

w związku z powstałymi po zimie i wiosennych opadach uszkodzeniach. Remont korytarza - 

kosztorys inwestorski opiewa na kwotę 46.077,02 zł. Roboty remontowe - kosztorys 

inwestorski opiewa na kwotę 27.546,22 zł. Obecnie dyrektor dysponuje środkami, które 

można przeznaczyć na w/w prace z planu wydatków z dz.801 rozdz. 80115 §4270 w kwocie 

35.000,00 zł. Brakująca kwota na w/w zadania to 38.623,24 zł.

Starosta przypomniał, że dyrektor zwrócił się już w marcu br. o środki na remont korytarza 

w budynku szkoły, na przyznanie których Zarząd wyraził zgodę. Środki zostały 

zabezpieczone przez Radę Powiatu na sesji w miesiącu marcu.

Zarząd wyraził zgodę na przyznanie brakujących środków w kwocie 38.623,24 zł na w/w 

zadania.
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Ad 6.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

poruszyła następujące tematy:

1. SPZOZ.ADTE-SZ.201.6.2021.IK - prośba o przyznanie dotacji w wysokości 

150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

2. SPZOZ.DSM.073.24/2021 - prośba o podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia 

zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. 

Zarząd zapoznał się z proponowanymi zmianami w Statucie nie wnosząc uwag. 

Projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie zostanie zaproponowany do porządku 

obrad następnej sesji Rady Powiatu (lipiec/sierpień).

3. SPZOZ.DKS.071.53.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SPZOZ w Kole”. Zarząd zapoznał się.

4. SPZOZ.DKS.071.54.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Dostosowanie infrastruktury 

Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług 

medycznych”. Zarząd zapoznał się.

5. SPZOZ.DKS.071.55.2021.AK - sprawozdania finansowe za 2020 r. wraz ze 

sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania 

finansowego. Zarząd zapoznał się.

Zarząd zapoznał się (nie wnosząc uwag) z projektami uchwał Rady Powiatu Kolskiego 

w sprawie:

• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020 rok;

• pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Ad 7.

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:
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1. Minister Cyfryzacji, DT.WIT-II.7110.20.2021 - zwolnienie Zarządu Powiatu 

Kolskiego z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji 

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - 

Luboniek”. Zarząd zapoznał się.

2. Minister Cyfryzacji, DT.WIT-II.7110.108.2021 - zawiadomienie o zakończeniu 

zbierania materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego 

w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w pasie 

drogowym, w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów”. 

Zarząd zrzekł się prawa do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów 

i dowodów.

3. Rada Gminy Osiek Mały - uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Osiek Mały i zawarcia porozumienia w tej sprawie 

w 2021 roku. Pomocy finansowej udziela się z przeznaczeniem na zadanie pn.: 

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

4. PZD.GK.076.06.2021 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym. Proponuje 

się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 9.000,00 zł w związku z wpływem 

odszkodowania za szkody w pasie drogowym oraz kary umowne naliczone 

kontrahentom, a także wpłatą odsetek za zwłokę w zapłacie opłat za zajęcie pasa 

drogowego. Proponuje się również zwiększenie wydatków o kwotę 4.000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej oraz posiłków regeneracyjnych dla 

pracowników. Zarząd wyraził zgodę.

5. PZD/221/DT/175/2021 - dot. dokonania zmian w planie finansowym zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka 

Etap I” z uwagi na zmniejszenie kwoty dofinansowania pochodzącego z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd wyraził zgodę.

6. PZD.GK.075.06.2021 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym oraz 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027. 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków na łączną kwotę 250.000,00 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów i usług 

związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Ponadto proponuje się wprowadzenie 
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nowych przedsięwzięć w WPF: zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg 

w sezonie zimowym 2021/2022 - łączne nakłady finansowe to 350.000,00 zł oraz 

zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2021/2022 - łączne 

nakłady finansowe to 750.000,00 zł. Wprowadzenie nowych przedsięwzięć w WPF na 

lata 2021-2027 jest niezbędne ze względu na konieczność przeprowadzenia 

postępowań przetargowych oraz zakontraktowania zakupu materiałów do zwalczania 

śliskości oraz usług związanych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. 

Wysokość nakładów finansowych na poszczególne przedsięwzięcia została ustalona 

na podstawie cen jednostkowych oferowanych w sezonie zimowym 2020/2021 oraz 

ilości wykonanych usług i zakupionych materiałów w sezonie 2020/2021. Zarząd 

zaproponował żeby koszty zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021/2022 zostały 

oszacowane na podstawie kosztów ZUD z dwóch ostatnich sezonów tj. sezon 

2019/2020 oraz sezon 2020/2021.

7. Dyrektor Kujawa przedstawił propozycję treści pisma do Wójta Gminy Osiek Mały 

w sprawie uporządkowania kategorii dróg w ciągu drogi Łuczywno - Drzewce. 

Zarząd zaakceptował treść pisma.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydział Organizacyjny, OR.3026.7.2021 - prośba o zabezpieczenie dodatkowych 

środków finansowych na zadanie pn.: „Przebudowa parkingu - placu 

i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego 

w Kole” w kwocie 335.400,00 zł. Powyższe wynika z różnicy pomiędzy 

zabezpieczonymi środkami na to zadanie a kosztorysami inwestorskimi. Zarząd 

wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków we wnioskowanej kwocie.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB.311.04.2021 - prośba 

o przesunięcie środków między paragrafami w łącznej kwocie 8.500,00 zł 

z przeznaczeniem na korektę dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r. oraz dodatkowe 

wydatki BHP. Zarząd wyraził zgodę.

3. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.14.2021 - 

prośba o przesunięcie środków między paragrafami w łącznej kwocie 10.756,00 zł 

z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków 
przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.
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4. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.5.2021 - prośba o przesunięcie środków 

w kwocie 500,00 zł ze środków zabezpieczonych na ochotnicze straże pożarne 

w §2710 - Gmina Dąbie z przeznaczeniem na Gminę Kościelec. Po otrzymaniu od 

Gminy Kościelec wykazu jednostek OSP spełniających warunki udzielenia dotacji 

okazało się, że jednostka OSP Straszków podniosła swoją gotowość bojową i stała się 

jednostką operacyjno - techniczną. Zarząd wyraził zgodę.

5. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.6.2021 - korekta pisma z dnia 8 czerwca 

br. w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z budżetu państwa. Prośba 

o dokonanie zmian w planie finansowym poprzez zmniejszenie planu wydatków 

o łączną kwotę 56.381,88 zł oraz zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 

14.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup żywności, 

zakup bieżących usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.6.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym polegających na: zwiększeniu planu dochodów 

w rozdziałach 85508 i 85510 o łączną kwotę 90.000,00 zł, zmniejszeniu planu 

wydatków w rozdziałach 85218 i 85508 o łączną kwotę 38.500,00 zł, zwiększeniu 

planu wydatków w rozdziale 85510 o kwotę 128.500,00 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu kolskiego w placówkach opiekuńczo 

- wychowawczych na terenie innych powiatów. Zarząd wyraził zgodę.

7. Urząd Miejski w Kole, KS.7231.05.2021 - wpływy z tytułu opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc maj 2021 r. Zarząd 

zapoznał się.

8. Burmistrz Kłodawy, RZP.5544.1.2021 - prośba o wyrażenie opinii w sprawie 

zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi położonej w gminie Kłodawa - Głogowa 

do drogi powiatowej nr 3405P. Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg 

celem rozpatrzenia.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała.-'. Anna Krupińska
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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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