
Protokół nr 0022.142.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 11 sierpnia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 

Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak (opuścił posiedzenie w trakcie) 

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta 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 4 sierpnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

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

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l

Wicestarosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 
porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.141.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu 

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.142.209.2021

Następnie p. Szkudlarek poinformowała o pismach:

1. Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.11.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego 

w Kole polegających na przesunięciach między paragrafami łącznej kwoty 

79.150,00 zł. Środki te przeznacza się m.in. na pokrycie kosztów energii elektrycznej 

oraz cieplnej, wywóz śmieci, ścieki, odprowadzanie wód opadowych, konserwację 

platformy do transportu osób niepełnosprawnych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - prośba o objęcie patronatem 

Narodowego Czytania, które odbędzie się w dniu 4 września br. Zarząd wyraził zgodę.

3. Miejskiego Ośrodka 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 wyraził zgodę na 

zabezpieczenie na ten cel kwoty do 6.000,00 zł.

Ad 4.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:
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1. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.236.2021.6 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 24.755,00 zł z przeznaczeniem na realizację 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu.

2. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.231.2021.6 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na rok 2021 o kwotę 124.066,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie 

komend miejskich i powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością 

uruchomienia systemu EZD oraz rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby. 

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu.

3. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.229.2021.6 - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na rok 2021 w dz. 851, rozdz. 85156, § 2110 o kwotę 100.000 zł 

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zarząd 

zapoznał się.

4. Proponuje się również zabezpieczenie w budżecie powiatu środków na podwyżki płac 

w Starostwie Powiatowym, Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole, Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. Zarząd 

wyraził zgodę.

5. Proponuje się nieangażowanie środków Powiatu Kolskiego na zadania z zakresu 

poprawy bezpieczeństwa pieszych w mieście Kole do czasu wyjaśnienia zakresu 

współpracy z Gminą Miejską Koło oraz Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe 

z Kalisza. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik poinformował, że w związku z wejściem w życie w 2022 r. rozwiązań 

podatkowych przewidzianych w Rządowym Funduszu Polski Ład Związek Miast Polskich 

opublikował wyliczenia przewidywanych ubytków w budżetach samorządów z tytułu 

wpływów z PIT. Z wyliczeń tych wynika, że ubytek wpływów z PIT w 2022 r. może wynieść 

26,8% wpływów prognozowanych przez Ministerstwo Finansów. W przypadku Powiatu 

Kolskiego, opierając się na prognozie dochodów z tytułu PIT na 2021 r., ubytek może 

wynieść ok. 4.700.000,00 zł.
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Ad 5.

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

oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

1. powrócono do tematu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład dla zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica - Grzegorzew. Dyskusja dotyczyła różnych wariantów przebudowy drogi. 

Ostatecznie uzgodniono, że przebudowa drogi na ww. odcinku obejmie: poszerzenie 

drogi w miejscach, w których będzie to konieczne, wymianę nawierzchni, 

odwodnienie oraz budowę krawężnika. Szacowany koszt zadania -ok. 6.000.000,00 zł, 

zadanie będzie realizowane w ciągu dwóch lat.

2. Pismo Sołtysa Dębna Królewskiego - dot. niedrożnego przepustu pod drogą 

powiatową nr 3427P w Dębnie Królewskim. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

przepust jest drożny, niepogłębiony i niedrożny jest odpływ, na chwilę obecną nie 

można ustalić jego właściciela. Zarząd zapoznał się.

3. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Rejon w Koninie - 

informacja dot. koszenia pasów drogowych dróg krajowych. Zarząd zapoznał się.

4. Pismo Urzędu Gminy Kościelec - wniosek o wydanie opinii dot. możliwości 

zaliczenia dwóch ulic w Kościelcu do kategorii dróg gminnych.

Na zakończenie dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.142.210.2021

Ad 6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.
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Na tym protokół zakończono.

Protokółowała/ Anna Krupińska
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