
Protokół nr 0022.149.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 6 października 2021 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 9:00 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Wicestarosta Sylwester Chęciński. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia 

techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem 

teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

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

1. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

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 29 wrzesień 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski

5. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.
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 

0022.148.2021 z dnia 29 września 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 przedstawiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia wysokości nagrody Starosty Kolskiego 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2021.

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 0025.149.221.2021

Następnie p. Szkudlarek:

• zwróciła się z prośbą o wprowadzenie zmian w budżecie powiatu na 2021 r. 

polegających na zmniejszeniu działu 801, rozdz. 80195, §4210 o kwotę 63.841,00 zł 

oraz zwiększeniu planu dla szkół i placówek o ww. kwotę. Zmiany te dotyczą 

rozdysponowania środków na Nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Zarząd wyraził zgodę.

• poinformowała o piśmie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Kłodawie - prośba o refundację kosztów transportu uczniów na Ogólnopolskie 

Zawody Strzeleckie "O Srebrne Muszkiety 2021" - ok. 2.500,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 4.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB.071.01.2021 - prośba 

o użyczenie lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Kole 

(biuro nr 25). Inspektorat zobowiązał się do partycypacji w kosztach utrzymania ww. 

lokalu. Zarząd wyraził zgodę.
2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole,
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SPZOZ.SD.071.22.2021.MG - informacja o przejęciu przez Główną księgową 

SPZOZ zastępstwa za Dyrektor Wiśniewską w czasie jej nieobecności spowodowanej 

urlopem wypoczynkowym. Powyższe wynika z nieobjęcia przez p. Kaczmarka funkcji 

zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.004.18.2021.IW 

- ponowna prośba o zmianę wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji 

Dyrektora SPZOZ w Kole. Zarząd powróci do tematu.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.93.2021.AK - informacja o spłacie kredytów - stan na dzień 

30 września br. Zarząd powróci do tematu.

5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, ON-HK. 1410.11.2021 - pismo 

kierowane do SPZOZ w Kole dot. rozważenia skrócenia terminu realizacji zarządzeń 

zawartych w decyzjach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole 

dot. stanu higieniczno - sanitarnego Izby Przyjęć. Wicestarosta poinformował, że 

szpital ponownie ogłosił zamówienie publiczne na zadanie „Przebudowa podjazdu dla 

Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie 

z wykonaniem odwodnień liniowych”.

6. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.315.2021.7 - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 26.818,26 zł w związku z korektą planu pod 

kątem wykorzystania miejsc w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole finansowanych 

wg starych zasad.

7. Wojewoda Wielkopolski, FB.1.3111.302.2021.13 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 59.023,12 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

8. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/5421/DT/ZP/E/174/2021 - pismo do Komendy 

Powiatowej Policji w Kole dot. wykonania oznakowania poziomego przejścia dla 

pieszych w ciągi drogi powiatowej nr 3457P - ul. Kolejowej w Kole.

9. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/299/2021 - dot. określenia montażu 

finansowego w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego 

opracowania dokumentacji dla zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu 

drogi powiatowej nr 3205P”. Zarząd powróci do tematu.

10. Gmina Kłodawa, RZP.7021.2.24.2021 - dot. podtrzymania w 2022 r. zasad 
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dotyczących współpracy Powiatu z Gminą Kłodawa w zakresie budowy, przebudowy 

i remontów dróg, ulic, placów i chodników będących własnością Powiatu, 

a zlokalizowanych na terenie Gminy Kłodawa.

11. Urząd Gminy Kościelec, Roś-2.7021.74.2021 - uchwała Rady Gminy Kościelec 

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego 

na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na 

odcinku Kościelec - Gąsiorów”.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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