
Protokół nr 0022.145.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 07 września 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:30. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidłowski.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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 31 sierpnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

4. Skarbnik -uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie szczegółowych zasad, trybu i 
terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok oraz 
WPF na lata 2022-2027

5. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

6. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski

1



Przebieg posiedzenia

Ad 1.
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 

0022.144.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. G.Kujawa 

oraz p. A. Orchowska. Poruszono następujące sprawy:

- Biuro SMS Projektanci Sp. z o.o. Sp.k. wystąpiło z prośbą o wydłużenie terminu realizacji 

dokumentacji w zakresie inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu 

drogi powiatowej nr 3205P” do 15.06.2022r. Zmiany harmonogramu prac projektowych 

związane są z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach oraz uzyskiwania warunków technicznych dotyczących sieci 

energetycznych. Zarząd przyjął do wiadomości.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że nie zgłoszono ofert na opracowanie 

dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3218P na odcinku Kościelec- Gąsiorów”. W związku z powyższym Zarząd postanowił, że 

zadanie zostanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego 

na lata 2021-2027 i będzie realizowane w trybie dwuletnim tj. w latach 2021-2022.

Ad 4.
Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie szczegółowych 

zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 

2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2027.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.145.215.2021

Starosta poinformował o przesłaniu przez Gminę Kościelec Uchwały Rady Gminy Kościelec 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na bieżące 

utrzymanie boisk sportowych „Orlik 2012” przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd przyjął do wiadomości.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła następujące sprawy:

- Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole prosi o wyrażenie zgody 

na realizację nauczania indywidualnego dla dwóch uczennic. Zarząd wyraził zgodę na 

realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin oraz 16 godzin. Środki na ten 

cel będą pochodzić z budżetu szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

- Dyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole prosi o wyrażenie 

zgody na realizację nauczania indywidualnego dla 11 uczniów. Zarząd wyraził zgodę na 

realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 114 godzin. Środki na ten cel będą 

pochodzić z budżetu szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

- Dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu wystąpił z prośbą o 

współfinansowanie zadania polegającego na realizacji tzw. wirtualnego spaceru 3D, który 

zaprezentuje wnętrza pałacu i jego otoczenie. Zarząd po dyskusji podjął decyzję, że z 

uwagi brak możliwości prawnych nie ma możliwości udzielenia wsparcia finansowego.

- pismo Zespołu Szkół Technicznych w Kole (ZST.D.011.53.2021) prośba o zwiększenie 

planu wydatków w Rozdziale 80115 § 4210 o kwotę 13 750 zł z przeznaczaniem na 

zakup mebli do gabinetu dyrektora. Zarząd powróci do tematu.

- pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

(D.34.1.2021) - dot. ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie i wyżywienie w 

internacie szkoły. Zarząd zaakceptował kwotę 13 zł za wyżywienie wychowanków oraz 

ustalił kwotę 55,00 zł miesięcznie za zakwaterowanie. Wydział OP powiadomi jednostkę.
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- powrócono do wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Kole. Zarząd po 

krótkiej dyskusji obniżył wysokość kwoty zakwaterowania w placówce do 80,00 zł 

miesięcznie. Wydział OP powiadomi jednostkę.

- pismo OP.3021.7.6.2021 sprawa dot. rządowego programu „ Aktywna tablica”, w ramach 

którego można pozyskać wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Szkoły 

złożyły wnioski o przystąpienie do programu. Jest możliwość pozyskania łącznie 

140.000,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych, wkład własny powiatu wyniósłby 

28.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków na pokrycie wkładu 

własnego.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- 

Wychowawczego w Kole.

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 0025.145.216.2021

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Iwona Wiśniewska oraz główna księgowa Aneta 

Kazimierczak.

W związku z ubieganiem się o dotację na sfinansowanie zadania „Zakup Ambulansu typu C 

wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa 

Medycznego SPZOZ w Kole typu „P” SPZOZ w Kole” Starosta poprosił o dostarczenie 

dokumentacji potwierdzającej ilość napraw oraz holowań karetki, która ma zostać 

wymieniona oraz dokumentacji finansowej w zakresie poniesionych przez szpital kosztów 

remontów i napraw ww. karetki.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła projekt uchwał Rady Powiatu Kolskiego 
w sprawie zbycia środków trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
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w Kole (dot. środków trwałych o wartości księgowej brutto wyżej niż 20. 000, 00 zł). Zarząd 

nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zaniknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

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

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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