
Protokół nr 0022.141.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 4 sierpnia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidło wski.

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

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 28 lipca 2021 r.

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

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - wsparcie finansowe na 
zakup sprzętu specjalistycznego.

5. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - dofinansowanie do studiów 
podyplomowych.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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 

0022.140.2021 z dnia 28 lipca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

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

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.19.2021 - 

prośba o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na przesunięciu między 

paragrafami łącznej kwoty 8.096,00 zł. Środki te przeznacza się na nagrody dla 

funkcjonariuszy oraz pracowników służby cywilnej. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.20.2021 - 

prośba o ujęcie w budżecie jednostki środków w kwocie 8.000,00 zł pochodzących ze 

zwiększenia przez Wojewodę Wielkopolskiego rezerwy celowej. Środki te przeznacza 

się na sfinansowanie w miesiącach lipiec - sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia 

motywacyjnego strażakom. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Inwestycji i Rozwoju, IR.3026.9.2021 - prośba o zabezpieczenie w budżecie 

powiatu na 2021 r. środków w wysokości 20.000,00 zł na wykonanie dokumentacji 

pn.: „Program funkcjonalno - użytkowy” dla planowanej inwestycji dot. budowy 

infrastruktury lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski - zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.250,00 zł dla 

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole z przeznaczeniem na 

doposażenie w sprzęt komputerowy. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Pracy w kwocie 4.000,00 zł 

z przeznaczeniem na studia podyplomowe. Zarząd wyraził zgodę.
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6. Uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXII/273/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 202lr. w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dąbie dla Powiatu Kolskiego. Na 

remont odcinka drogi powiatowej nr 3442P Grabina - Dąbie, remont odcinka drogi 

powiatowej nr 3440P w m. Domanin oraz remont odcinka drogi powiatowej nr 3417 P 

w m. Kupinin zabezpiecza się środki w kwocie 111.990,00 zł. Natomiast na remont 

dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego zabezpiecza się środki 

w kwocie 50 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu.

7. Wprowadza się środki w kwocie 25.000,00 zł od Wojewody Wielkopolskiego 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań remontowych w DPS przy 

ul. Poniatowskiego w Kole. Ponadto Powiat zabezpiecza środki w kwocie 25.000,00 zł 

jako wkład własny na ww. zadanie. Zarząd wyraził zgodę.

8. Główny Geodeta Kraju - dokonuje się refundacji części kosztów do wysokości 

20.000,00 zł na przegląd i inwentaryzację punktów - znaków osnowy wysokościowej 

na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Kole 

p. Wypiór, który zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe w kwocie 20.000,00 zł na 

dofinansowanie do realizacji zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do 

zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek 

Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego”. W ramach tego 

zadania dla KPPSP w Kole zaplanowano zakup węży do zestawów hydraulicznych, które są 

niezbędnym elementem urządzeń hydraulicznych wykorzystywanych podczas prowadzonych 

działań ratowniczych. Koszt zakupu wynosi ok. 40.000,00 zł, z czego 50% kwoty będzie 

pochodzić z dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie w kwocie 20.000,00 zł.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru p. Piątkowski zwrócił się z prośbą 

o dofinansowanie studiów podyplomowych dla jednego z pracowników Wydziału z zakresu 

gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Koszt studiów to ok. 4.000,00 zł. Mając na uwadze 

raport Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wykonywania gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wskazane w nim 

3



nieprawidłowości, a także korespondencję w tym zakresie od Wojewódzkiego 

Wielkopolskiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w ocenie 

p. Piątkowskiego zasadnym byłoby uzupełnienie wiedzy z tego zakresu, korzystając ze 

studiów podyplomowych. Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie 50% kosztów, tj. ok. 

2.000,00 zł.

Ad 6.

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

oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

1. odpowiedź Wójta Gminy Osiek Mały na pismo w sprawie wzajemnego przekazania 

dróg w celu uporządkowania ciągu drogowego drogi powiatowej nr 3206P Stefanowo 

- Koło oraz dróg gminnych. Wójt poinformował, że aby dokonać wzajemnego 

przekazania dróg niezbędna jest wycena poszczególnych działek. W celu wyjaśnienia 

sprawy członek Zarządu Powiatu - p. Szarecki spotka się z Wójtem.

2. Firma MK Stella zwróciła się z pismem w sprawie zakupu płyt pozostałych 

z częściowej rozbiórki ul. Konopnickiej w Kole. Firma proponuje cenę 100 zł/szt. 

Zarząd wyraził zgodę na sprzedaż.

3. dot. wyboru zadań, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład. Zarząd zaproponował przebudowę drogi powiatowej nr 3403P 

na odcinku Leśnica - Grzegorzew. Dyrektor Kujawa poinformował, że zamówienie 

publiczne na to zadanie należałoby ogłosić w formie zaprojektuj i wybuduj. 

Szacowany koszt przebudowy w/w odcinka drogi to ok. 15.000.000,00 zł. Zarząd 

wyraził zgodę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie.

4. pismo Wojewody Wielkopolskiego dot. przekazania dokumentów i informacji nt. 

zadania poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w Kole, które ma zostać 

objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiatowy Zarząd 

Dróg przygotuje wymagane dokumenty.

Zarząd zaproponował poszerzenie odcinka ul. Konopnickiej w Kole w celu włączenia się 

w ul. Staffa. Według szacunkowych wyliczeń Dyrektora Kujawy spowoduje to wzrost kosztu 

zadania o ok. 80.000,00 zł. Zarząd zaproponował aby PZD zabezpieczył środki w ramach 

posiadanych w budżecie, natomiast zabezpieczenie środków na to zadanie dla PZD zostanie 

zaproponowane na sesji Rady Powiatu w sierpniu br.
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Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wojewoda Wielkopolski, SN-VI.7532.2.251.2014.12 - informacja o skompletowaniu 

materiału dowodowego w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kolski 

nieruchomości w obrębie Górki.

2. Wojewoda Wielkopolski, SN-VI.7532.1.359.2017.4 - informacja o skompletowaniu 

materiału dowodowego w sprawie uchylenia w części ostatecznej decyzji Wojewody 

Wielkopolskiego stwierdzającej nabycie przez Gminę Grzegorzew nieruchomości 

w obrębie Grzegorzew.

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kole, MOSiR.400.3.2021 - prośba o zakup 

nagród za zajęcie miejsc I-III w Międzynarodowym Biegu Warciańskim dla: 

najlepszych zawodników i zawodniczek z powiatu kolskiego, kategorii wiekowych 

oraz dla najmłodszego i najstarszego zawodnika biegu. Zarząd powróci do tematu.

4. Rada Gminy Osiek Mały, ORDG.0004.3.2021 - wnioski i zapytania radnych 

zgłoszone na sesji Rady Gminy dot. utrzymania porządku oraz rowu przy drodze 

powiatowej. Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.SD.004.13.2021.MG - prośba o aneksowanie umowy w sprawie udzielenia 

dotacji na dofinansowanie zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa 

Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień 

liniowych”. Zarząd wyraził zgodę na aneksowanie umowy do dnia 15 grudnia 2021 r.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.81.2021.AK - rozliczenie dotacji na zadanie „Przebudowa podjazdu 

dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie 

z wykonaniem odwodnień liniowych”. Zarząd powróci do tematu.

7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.78.2021.AK - wykonanie planu finansowego oraz inwestycyjnego 

za I półrocze 2021. Zarząd powróci do tematu.

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.77.2021.AK - korekty sprawozdań Rb-N oraz Rb-Z za II kwartał 

2021. Zarząd zapoznał się.
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9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.80.2021 .AK - przekazanie bilansu oraz rachunku zysków i strat za I 

półrocze 2021 r. Zarząd powróci do tematu.

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska 

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

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidlowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

5. Henryk Tomczak

6


