
Protokół nr 0022.148.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 29 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. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 23 wrzesień 2021 r.

3. Sprawy bieżące Domu Pomocy Społecznej w Kole.

4. Propozycje zmian do budżetu

5. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski

7. Zamknięcie obrad.
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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 

0022.147.2021 z dnia 23 września 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 

w Kole: p. Frankowska - Rabsztyn oraz p. Murakowski przedstawili bieżącą sytuację Domu: 

- obecnie na 113 miejsc w Domu umieszczonych jest 103 Mieszkańców. Stan ten skutkuje 

niewypracowanymi dochodami - od stycznia do końca sierpnia w kwocie ponad 241.000,00 

zł. W związku z powyższym obecna sytuacja finansowa Domu uniemożliwia dokonanie 

zwrotu zaliczkowo otrzymanych środków z Powiatu w miesiącu wrześniu w kwocie 

53.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zawieszenie potrącenia ww. spłaty za miesiąc 

wrzesień;

- w jednostce została przeprowadzona kontrola przez Powiatową Stację Sanitarno - 

Epidemiologiczną w Kole;

- brak zainteresowania ze strony zewnętrznych firm przetargiem na przeprowadzenie remontu 

pomieszczeń w Domu;

- stan zatrudnienia w jednostce nie zmienił się, zatrudnione są 74 osoby, Dom zapewnia 

swoim Mieszkańcom opiekę pielęgniarską.

Ponadto p. dyrektor zwróciła się z prośbą o dokonanie dodatkowych zmian w planie 

finansowym w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Wielkopolskiego planu dotacji 

celowej dla Domu o kwotę 41.214,60 zł, przy udziale środków z budżetu powiatu 

w wysokości 10.303,65 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie pandemii COVID-19. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu 

powiatu na 2021 r.:
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• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.3.8.2021 - w związku ze 

zwiększeniem od nowego roku szkolnego 2021/2022 liczby uczniów z orzeczeniem 

o nauczaniu specjalnym dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Kole prosi 

o dokonanie przesunięć w planie finansowym wydatków w kwocie 63.280,00 zł 

pomiędzy rozdziałami i paragrafami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 

Zarząd wyraził zgodę.

• Wojewoda Wielkopolski - zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 

59.023,12 zł dla dwóch Domów Pomocy Społecznej w Kole z przeznaczeniem na 

przeciwdziałanie COVID-19. Zarząd wyraził zgodę.

• Wydział Organizacyjny - informacja o złożeniu jednej oferty w ramach postępowania 

przetargowego na zadanie pn. „Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania 

terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole”. Oferta 

przekracza zaplanowany na to zadanie budżet o ok. 400.000,00 zł w związku z tym 

Zarząd zdecydował, że w 2021 r. wykonana zostanie przebudowa parkingu przy 

budynku B Starostwa Powiatowego w Kole. Mając na uwadze powyższe Wydział 

Organizacyjny zwrócił się z prośbą o zwiększenie brakujących środków na planowaną 

inwestycję w wysokości 63.400,00 zł brutto i ujęciu ich w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lat 2021 - 2022. Zarząd wyraził zgodę.

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.2.11.2021 - dyrekcja Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole zwraca się z uprzejmą prośba o dodatkowe 

zwiększenie w planie wydatków w projekcie „Ekonomik za granicą - 

międzynarodowe praktyki zawodowe” o kwotę 800,00 zł w związku z większym od 

planowanego kursem euro. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Zarząd wręczył p. Dariuszowi Kupińskiemu powierzenie funkcji dyrektora Zespołu 

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole.

Dyrektor przedstawił bieżącą sytuację jednostki, poruszono tematy dotyczące:

• realizacji programu nauczania w klasach 4-7, które są połączone;

• zwiększenia ilości godzin przeznaczonych na opiekę świetlicową dla uczniów 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. Obecnie zatwierdzona liczba 

godzin nie zaspokaja potrzeby placówki dla zapewnienia bezpiecznych warunków 

i zgodnych z przepisami prawa oświatowego dla uczniów korzystających z opieki
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ś wietlicowej. W związku z powyższym dyrektor zwrócił się z prośbą o wyrażenie 

zgody na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu. Zarząd wyraził zgodę;

• rozważenia możliwości wsparcia projektu edukacyjnego „Szlakiem Fryderyka 

Chopina” realizowanego przez SOSW w Kole. Starosta zwrócił uwagę na brak 

kosztorysu projektu. Zarząd oczekuje na jego dołączenie.

W dalszej części posiedzenia naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek 

przedstawiła tematy dotyczące:

• nagród Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ustalono, że zostanie przyznanych 

17 nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół;

• pisma Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - prośba o objęcie 

patronatem honorowym Starosty kolskiego konkursu „Wybieramy mistrza pięknego 

czytania powiatu kolskiego 2021”. Zarząd wyraził zgodę;

• pisma Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie 

zgody na realizację nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów. Zarząd wyraził 

zgodę na realizację nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godzin. Środki na ten 

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

Zarząd dyskutował o możliwości pozyskania zewnętrznych środków na poprawę 

efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Ustalono, że zostanie 

wykonana niezbędna dokumentacja dla Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Kole oraz Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. 

Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 30.000,00 zł.

Ad 6.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

• Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska - pismo do Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie przepustu pod drogą powiatową nr 3427P 

w miejscowości Dębno Królewskie.

• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, DI-III.0024.33.2021 - 

uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia stanowiska 

dotyczącego pozbawienia drogi na terenie powiatu kolskiego kategorii drogi 

powiatowej.
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• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, DI-III.0024.34.2021 - 

uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia stanowiska 

dotyczącego zaliczenia drogi na terenie powiatu kolskiego do kategorii drogi 

powiatowej.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała/Anna Krupińska 

..............ML.....................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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