
Protokół nr 0022.146.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 15 września 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. 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 07 wrzesień 2021 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

5. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

6. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski

Przebieg posiedzenia

Ad 1. Starosta 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 

0022.145.2021 z dnia 07 września 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Skarbnik poinformował, że o uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO- 

5/0953/110/2021 z dnia 10 września 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o 

przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 202Ir. Opinia jest 

pozytywna.

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

1. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.6.12.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie dochodów i wydatków w ZSRCKU w Kościelcu polegające na 

dokonaniu przesunięć między §§ kwoty 25 881,74 zł (środki z usług kombajnem i ze 

sprzedaży pszenicy). Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup nawozu, 

materiałów do wyposażenia pracowni logistycznej, uzupełnienie stanowisk 

egzaminacyjnych dla uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, pokrycie opłat z 

tytułu zakupu usług zdrowotnych nauczycieli i pracowników szkoły oraz pozostałe 

usługi. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian.

2. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.2.9.2021- prośba o dokonanie 

zmian w planie wydatków ZSE-A w Kole w projekcie „Ekonomik za granicą - 

międzynarodowe praktyki zawodowe”. Zmiany w planie polegają na przesunięciu 

między §§ kwoty 4 129,12 zł z przeznaczeniem na zakup polis ubezpieczeniowych dla 

uczniów wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii w miesiącu wrześniu. Poza tym 

proponuje się zwiększenie w rozdziale 80195 § 4950-0 kwoty 7 000,00 zł z 

przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych Euro. Zarząd wyraził zgodę na 

dokonanie zmian.

3. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.6.11.2021 - dot. zwiększenia planu 

wydatków w ZSRCKU w Kościelcu w dziale 926, rozdziale 92605 §4300 o kwotę 2 

200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" 

przy ZSRCKU w Kościelcu. Środki na ten cel pochodzą z otrzymanej pomocy 

finansowej z Gminy Kościelec. Zarząd wyraził zgodę.
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4. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.1.10.2021- prośba o dokonanie 

zmian w planie dochodów i wydatków w Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Zmiany 

polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 7 020,00 zł z tytułu wynajmu 

pomieszczeń sklepiku i sali gimnastycznej w okresie od września do grudnia 202 lr. 

(powyższe środki planuje się przeznaczyć na naprawę zepsutych żaluzji i montaż 

nowych). W planie wydatków dokonuje się przesunięć między §§ kwoty 21 483,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej i elektrycznej w sezonie grzewczym 

2021/2022 oraz zwiększenie planu wydatków w §4010. Zarząd wyraził zgodę.

5. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.5.6.2021 - dot. zwiększenia planu 

wydatków w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie o kwotę 

9 000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali lekcyjnej (kwota 7 000,00 zł) oraz 

wymianę centralki telefonicznej w sekretariacie szkoły (2 000,00 zł). Środki pochodzą 

z oszczędności spowodowanych niższą ceną za 1 litr oleju opałowego, mniejszym 

zużyciem oleju opałowego z powodu zdalnego nauczania. Zarząd wyraził zgodę na 

dokonanie zmian.

6. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty OPF.3021.3.7.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie dochodów i wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Kole. 

Zmniejsza się dochody w Dz. 801, rozdz. 80115 §0970 o kwotę 2 400,00 zł z tytułu 

pomyłkowo naliczonego dochodu z tyt. wpłat na prowadzenie PKZP. Kolejne zmiany 

dot. zwiększenia planu dochodów w Dz. 801, rozdz. 80115 o kwotę 32 192,60 zł w 

podziale: §0830 - kwota 28 620,00 zł - są to wpłaty z rozliczenia za zużyte media w 

części budynku warsztatów szkolnych użyczonej SOSW w Kole, §0830 - kwota 

2 378,00 - zwrot przez OKE w Poznaniu wydatków poniesionych na zakup 

materiałów dydaktycznych do przeprowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych w 

zawodach, §0940- kwota 774,60 zł - zwrot z tyt. ubezpieczenia samochodu, §0950 - 

420,00 zł odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia mienia. Powyższe środki planuje się 

przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych oraz zapłatę za zużyte ciepło. Zmiany 

w planie wydatków polegają na przesunięciu między §§ kwoty 52 000,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup środków czystości, zapłatę za media, opłaty za 

ubezpieczenie pojazdów samochodowych OC, zakup usług pozostałych (środki 

pochodzą z niewykorzystanych składek na PPK oraz wynagrodzenia z tyt. umów 
zlecenia). Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
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Zarząd powróci do tematu zwiększenia planu finansowego na zakup mebli biurowych 

do gabinetu dyrektora (13 750,00 zł) oraz zakup energii (69 000,00 zł).

7. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia- KPZ.3021.2.2021 - dot. dokonania zmian w planie 

wydatków polegające na dokonaniu przesunięć między §§ kwoty 2 000,00 zł z 

przeznaczeniem na organizację XXVIII Konferencji Kardiologiczno- 

Kardiochirurgicznej. Zarząd wyraził zgodę.

8. PCPR w Kole FK.3001.10.2021 - dokonanie zmian w planie finansowym dochodów i 

wydatków budżetowych w następujący sposób: zwiększenie planu dochodów w dziale 

853, rozdz. 85324 §0970 o kwotę 45 247,00 zł z tytułu wypracowania większych niż 

zaplanowane w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze 

środków PFRON. Zmniejszenie planu wydatków w §4710 o kwotę 1 000,00 zł wynika 

z nieprzystąpienia pracowników do PPK. Środki ze zwiększonych dochodów oraz 

zmniejszenia planu wydatków proponuje się przeznaczyć m.in. na nagrody dla 

pracowników Jednostki z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składki na 

ubezpieczenie od ww. nagród pracowników, zakup sprzętu komputerowego, badania 

lekarskie pracowników. Zarząd wyraził zgodę.

9. Dom Pomocy Społecznej ul. Poniatowskiego w Kole DFK.3110.11.2021 - dot. 

dokonania zmian w planie wydatków polegające na dokonaniu przesunięć między §§ 

kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem zakup żywności oraz na umowy zlecenia. 

Zarząd wyraził zgodę.

10. Komenda Powiatowa PSP w Kole PF.0340.26.2021 - dot. dokonania zmian w planie 

wydatków polegające na dokonaniu przesunięć między §§ kwoty 8 016,00 zł z 

przeznaczeniem nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących strażaków 

przebywających na zwolnieniach lekarskich, uzupełnieniu brakującej kwoty w 

związku ze wzrostem cen usług na badania okresowe i zakup energii cieplnej. Zarząd 

wyraził zgodę.

11. Wydział Organizacyjny OR.3026.9.2021 - - dot. dokonania zmian w planie wydatków 

polegające na dokonaniu przesunięć między §§ kwoty 150 000,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup usług remontowych. Zabezpieczone środki pozwolą na wykonanie 

hydrantów w budynku A zgodnie z Ekspertyzą Techniczną Przeciwpożarową oraz 

wykonać remont pomieszczeń biurowych w budynku A i B. Zarząd wyraził zgodę.

4



Zarząd powrócił do tematu realizacji zadania „Remont w Liceum Ogólnokształcącym w Kole 

pokrycia dachu nad aulą budynku i wymianę świetlików dachowych nad aulą i biblioteką”. 

W wyniku zakończonego przetargu nie wyłoniono Wykonawcy, z uwagi na brak ofert. Środki 

na wymianę świetlików Zarząd przekaże do realizacji dyrektorowi Liceum 

Ogólnokształcącemu w Kole.

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczyli p. Grzegorz Kujawa i p. Anna Orchowska. Poruszono 

następujące sprawy:

- pismo PZD/544/DT/ZP/P/176/2021 - dot. uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym drogi 

powiatowej nr 3461P - ul. Nagóma w Kole kabla energetycznego typu NA2XY. 

Projektowany kabel został zlokalizowany pod istniejącym chodnikiem, co wiąże się jego 

lokalną rozbiórką i odtworzeniem. Zarząd wyraził pozytywną opinię w zakresie 

uzgodnienia trasy projektowanego kabla energetycznego pod warunkiem odtworzenia 

nawierzchni chodnika po zakończeniu zadania.

- pismo PZD.GK.105.09.2021 - dokonanie zmian w planie finansowym PZD polegające na 

zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600, rozdziale 60014 §6050 na kwotę 57 220,00 zł. 

Pozostałe zmiany dot. WPF Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 poprzez wprowadzenie 

nowego przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku 

Kościelec- Gąsiorów”. Nakłady finansowe w wysokości 60 000,00 zł zostaną podzielone 

w następujący sposób: rok 2021- 2 780,00 zł i rok 2022- 57 220,00 zł. Powyższe zmiany są 

niezbędne do zakontraktowania w br. opracowania dokumentacji projektowej z terminem 

realizacji w 2022r. Zadanie jest realizowane przy udziale finansowym Gminy Kościelec. 

Zarząd wyraził zgodę, zmiany zostaną wprowadzone na najbliższej sesji.

- pismo PZD.GK. 104.09.2021 - dokonanie zmian w planie finansowym PZD polegające na 

zmniejszeniu planu wydatków w dziale 600, rozdz. 60014 §6050 na kwotę 29 800,00 zł. 

Środki pochodzą z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych realizowanych na terenie 

gminy Kłodawa. Następnie zwiększenie planu wydatków w §4270 o kwotę 39 800,00 zł, 

są to środki stanowiące udział Gminy Kłodawa oraz udział Powiatu Kolskiego. Środki te 

zostaną przeznaczone na realizację zadania „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P 
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w m. Głogowa, Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont 

odcinków drogi powiatowej nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, 

Remont odcinków drogi powiatowej nr 3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne- 

Dąbrówka do granic Gminy, remont odcinka drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna- 

Dziubin”. Zadania realizowane są wspólnie z Gminą Kłodawa. Zarząd wyraził zgodę na 

powyższe zmiany.

- PZD.GK. 102.09.2021 - prośba o zwiększenie planu wydatków w: Dz. 756, rozdział 75618 § 

0490 o kwotę 50 000,00 zł, są to środki z opłat za zajęcie pasa drogowego, za 

umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłatę za 

umieszczenie reklam w pasie drogowym. Środki te przeznacza się na wypłatę 

wynagrodzeń i pochodnych za pracę w godzinach nadliczbowych przy zimowym 

utrzymaniu dróg oraz przy wezwaniu w celu uprzątnięcia pasa drogowego po zdarzeniach 

drogowych i interwencjach dot. uszkodzenia dróg poza normatywnym czasem pracy, 

zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo PZD/54/ZUD 2021-022/1/2021 - informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu na 

zakup i dostawę materiałów (soli drogowej DR i piasku płukanego 0-2 mm) do zimowego 

utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021/2022 z podziałem na 2 części. W wyniku 

postępowania przetargowego najkorzystniejsze oferty złożyli: dostawa soli drogowej - 

Kopalnia Soli Kłodawa za kwotę 167 85,00 zł brutto (430,50 zł za 1 tonę, w porównaniu z 

ubiegłym rokiem nastąpił wzrost ceny o 21,1%), dostawa piasku płukanego - MK 

STELLA Konrad Marek na kwotę 21 570,51 zł (30,38 zł za 1 tonę, cena taka sama jak w 

ubiegłym sezonie). Zarząd przyjął do wiadomości i wyraził zgodę na zawarcie umów z 

Oferentami.

- projekt odpowiedzi na pismo p. Adriana Króla oraz p. Sebastiana Kutego Radnych Rady 

Miejskiej w Kole w sprawie złożonych wniosków do budżetu powiatu na 2022 r. na 

realizację wspólnie z Gminą Miejską Koło zadań. Ustalono, iż wnioskodawcy nie 

posiadają mandatu radnego powiatowego uprawniającego go do składania wniosków do 

budżetu Powiatu Kolskiego. W związku z powyższym pisma radnych zostaną przekazane 

wg właściwości do Burmistrza Miasta Koła celem rozpatrzenia. Zarząd wyraził zgodę.
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Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

- zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych (dot. drogi położonej na działkach o nr ew. 

166/1,174,86/1,175,15/11 obręb Drzewce, 108/2 obręb Witowo gm. Osiek Mały);

- pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej (odcinek od skrzyżowania w 

m. Drzewce do odkrywki „Drzewce” położonej na działkach o nr ew. 38, 35/3, 39/3,39/5, 

34/2 obręb Drzewce, 70/3, 77/1, 34/1, 29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb 

Szarłatów, gm. Osiek Mały oraz odcinek od okrywki „Drzewce” do skrzyżowania z nowo 

powstałym ciągiem drogi nr 3209P w m. Łuczywno położny na działkach o nr ew. 116/2, 

85/4 obręb Łuczywno, gm. Osiek Mały.

Zarząd nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska przedstawił projekty uchwał Rady 

Powiatu Kolskiego w sprawie:

- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego (dot. nieruchomości 

położonej w Kłodawie przy ul. Witanowskiego);

- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego (dot. nieruchomości 

położonej przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie);

- obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego. 

Zarząd nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał.

Rozpatrzono następujące pisma:

- WZDW.WGG.521.132/21.KD- dot. zrzeczenia się odszkodowania za przejęcie na rzecz 

Wojewody Wielkopolskiego działek na cel inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa DW 263 

od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473- etap I”. Zarząd 

powróci do tematu, po uzupełnieniu przez WZDW operatów szacunkowych.

- „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kościelec na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2021 za lata 2019-2020”. Zarząd zapoznał się i wyraził pozytywną opinię.

- projekt „Programu Ochrony środowiska dla Gminy Kościelec na lata 2021-2024 z 

perspektywą do roku 2028”. Zarząd zapoznał się i wyraził pozytywną opinię.
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Ad 6.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła następujące sprawy:

- Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu prosi o 

wyrażenie zgody na realizację nauczania indywidualnego dla ucznia. Zarząd wyraził zgodę 

na realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin. Środki na ten cel będą 

pochodzić z budżetu szkoły. Wydział OP powiadomi szkołę.

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

na przydzielenie godzin na zorganizowanie nauczania indywidualnego dla dwóch uczennic. 

Zarząd wyraził zgodę. Środki na ten cel będą pochodzić z budżetu szkoły. Wydział OP 

powiadomi szkołę.

- ZSRCKU Kościelec D.34.2.2021 - dot. odpłatności za wyżywienie w internacie przy 

ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd biorąc pod uwagę stawki wskazane przez dyrektora szkoły 

ustalił, że dla uczniów ZSRCKU w Kościelcu i Liceum Plastycznego w Kościelcu nie 

zameldowanych w internacie opłata za wyżywienie będzie wynosić 7 zł (zwolnione z 

VAT), natomiast dla pozostałych osób będzie obowiązywała stawka 14 zł + 8% VAT 

(obiad dwudaniowy), 5 zł + 8% VAT (zupa). Wydział OP powiadomi szkołę.

- Zarząd powrócił do tematu zatrudnienia w roku szkolnym 2021/2022 kierownika internatu, 

wychowawcy internatu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych: technik grafiki i 

poligrafii cyfrowej. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami Dyrektora Wiesława Kujawa 

przesłanymi w dniu 08 września 202Ir. Zarząd wyraził zgodę na powołanie kierownika 

internatu w osobie p. Tomasza Szewczyka oraz zatrudnienie p. Kingi Zaremby i p. Eweliny 

Jasińskiej na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych: technik grafiki i poligrafii 

cyfrowej. Zarząd nie wyraził zgody na zatrudnienie p. Moniki Kostrzewy ze względu na 

brak przygotowania pedagogicznego.

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

sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej przy Zespole 

Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia. 

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4
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- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.146.217.2021

Ad 7.
Zarząd zapoznał się z pismami:

- Ministra Rodziny i Polityki Społecznej DF-1.9020.15.2.2021- przyznanie dodatkowych 

środków z Funduszu Pracy na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole programu 

na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

w kwocie 214 000,00 zł.

- Urzędu Miasta w Kole KS.7231.08.2021 - wydruk ksiąg rachunkowych dot. wpływu z 

tytułu opłat wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc 

sierpień - kwota 17 632,82 zł.

- SPZOZ.SD.004.15.2021IW - prośba o wyrażenie zgody na aneksowanie umowy o nr 

ZP.032.123.2021 z dnia 01.06.2021r. dot. dotacji na zadanie: „Zakup sprzętu oraz 

wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole” w zakresie wydłużenia terminu 

rozliczenia do dnia 30 listopada 202 lr. Zarząd wyraził zgodę.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończi 

Protokółowała: Malwina

...........

Podpisy Członków Żarz

1. Robert Kropidłows

2. Waldemar Banasia

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

ono.

Morzycka

Z/

ski ................................................................

k ............. ...................................................
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