
Protokół nr 0022.151.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 20 października 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik powiatu

Artur Szafrański - Sekretarz 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 13 października 2021 r.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego - dyrektor PCPR w Kole.

4. Zmiany do budżetu powiatu kolskiego na 2021 r.

5. Wydział Inwestycji i Rozwoju - nabór w ramach WRPO.

6. Sprawy bieżące oświaty.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski

9. Zaniknięcie 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 

0022.150.2021 z dnia 13 października 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole przedstawiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu 

Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Kolskim w 2021 r. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ponadto p. Rusin zwróciła się z prośbą o akceptację wniosku, jaki planuje złożyć 

w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022. 

Wnioskowana kwota środków Funduszu Solidarnościowego na realizację programu to 

154.377,00 zł. Zarząd zaakceptował wniosek.

Ad 4.
Skarbnik przedstawił informacje Ministra Finansów dot. planowanych na 2022 r. kwot 

poszczególnych części subwencji oraz przychodów z tytułu podatku od osób fizycznych. 

Kwoty te przedstawiają się następująco: część wyrównawcza - 8.649.462,00 zł (niższa o ok. 

300.000 zł niż w 2021 r.), część równoważąca - 2.605.346,00 zł (wyższa o ok. 218.000 zł niż 

w 2021 r.), część oświatowa - 42.199.912,00 zł (niższa o ok. 582.000 zł niż w 2021 r.), 

przychody z tytułu podatku od osób fizycznych - 16.460.316,00 zł (niższe o ok. 1.000.000 zł 

niż w 2021 r.). Zarząd zapoznał się.

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

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.12.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-
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1. 3111.292.2021.3 informującym o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 2021 

w dziale 855 rozdział 85508 o kwotę 45.339,96 zł z przeznaczeniem na realizację 

wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.11.2021 - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 60.000,00 

zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z powiatu kolskiego 

w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Zarząd 

wyraził zgodę.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.31.2021 - prośba 

o dokonanie zmian w planie wydatków - przesunięcia między paragrafami na łączną 

kwotę 36.162,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do wypoczynku funkcjonariuszy, 

delegacje służbowe, nagrody pieniężne, uzupełnienie wyposażenia w sprzęt do 

ratownictwa wodnego oraz zakup energii cieplnej. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.12.2021 - prośba o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami kwoty 800,00 

zł celem dostosowania planu, w związku ze zwiększonymi wydatkami na zakup usług 

niezbędnych do realizacji zadania z zakresu promocji nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.13.2021 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków w: Dz. 801, rozdział 80153, ogółem o kwotę 15.690,65 zł, w związku 

z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwiększeniu planu 

dotacji celowych o powyższą kwotę z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 

w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Środki te 

zabezpiecza się na realizację w/w zadania w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno- 

Wychowawczym w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

6. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.14.2021 - zestawienie zmian w planie 

wydatków w zakresie ZFŚS na 2021 r. dla nauczycieli emerytów i rencistów - 

zwiększenie łącznie o kwotę 635,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

7. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3020.1.2021 - w nawiązaniu do pisma Wojewody 

Wielkopolskiego, FB-1.3111.348.2021.14 dotyczącego zwiększenia planu dotacji 

celowych na 2021 rok, przeznaczonych na zadania dotyczące gospodarki 
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nieruchomościami Skarbu Państwa, Wydział Kadr, Płac i Zdrowia przestawia 

zwiększenie planu finansowego na 2021 rok na wynagrodzenia osób wykonujących 

ww. zadania zlecone realizowane przez powiat: Dział 700 rozdział 70005 - 141.500 zł, 

§ 4010- 120.000 zł, § 4110- 18.800 zł, § 4120 - 2.700 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

zwiększenie planu.

8. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.13.2021 - dyrektor Zespołu 

Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole, zwraca się z prośbą o zwiększenie 

planu wydatków budżetowych na odprawę pośmiertną w kwocie 10.293,09 zł 

w związku ze śmiercią pracownika obsługi. Zarząd wyraził zgodę.

9. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.8.2021 - prośba o wyrażenie zgody na 

zmiany w planie finansowym polegające na przeniesieniu między paragrafami kwoty 

200,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie nowej polisy na ubezpieczenie OC przyczepy 

będącej na wyposażeniu Magazynu przeciwpowodziowego Powiatu Kolskiego. 

Zarząd wyraził zgodę.

10. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.15.2021 - zwiększa się plan dochodów 

o kwotę 26.818,26 zł w związku ze zmianą struktury mieszkańców - korekta miejsc 

na tzw. starych zasadach. Zmienia się również plan wydatków pomiędzy paragrafami 

w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania pandemii Covid - 19, 

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zarząd wyraził zgodę.

11. Geolog powiatowy, GP.3020.1.2021 - prośba o zabezpieczenie środków w budżecie 

powiatu na 2022 r. w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie mapy 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy. Prowadzenie ww. obserwacji wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zarząd wyraził zgodę.

12. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.349.2021.7 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą 

działalność dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole. Zarząd 

wyraził zgodę.

13. Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.348.2021.14 - zwiększenie planu dotacji celowej 

na rok 2021 w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 178.847,00 zł z przeznaczeniem 

na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące 
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gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej. 

Zarząd wyraził zgodę.

14. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.345.2021.2 - zwiększenie planu dotacji celowej 

na rok 2021 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru 

środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób 

nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Zarząd wyraził zgodę.

15. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.ADTE- 

SZ.201.4.1.202l.IRK - w związku z przeprowadzeniem drugiego postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem 

odwodnień liniowych” wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą zabezpieczone 

na to zadanie środki. Brakująca kwota wynosi 83.792,71 zł brutto. Zarząd wyraził 

zgodę na zabezpieczenie brakujących środków.

16. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - dot. przesunięcia środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie powiatu oraz w WPF na 2021 r. w części 

niewykorzystanej w 2021 r. na 2022 r. w kwocie 209.291,94 zł na zadanie 

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich 

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie 

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych 

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poinformowała o możliwości ubiegania 

się o dofinansowanie na kształcenie zawodowe młodzieży w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego. Wpłynęły dwie oferty od firm zewnętrznych na 

przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Zarząd zapoznał się z ofertami i wybrał 

najkorzystniejszą, która zakłada zapłatę za usługę dopiero po pozyskaniu dofinansowania 

z programu. Zarząd zdecydował, że zostanie złożony wniosek o dofinansowanie dla Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Kłodawie.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji wraz z Kierownik Referatu ds. Obsługi 

Finansowej Oświaty przedstawiły stan wydatków na wynagrodzenia w poszczególnych 
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szkołach na dzień 30 września 2021 r. w stosunku do planu na 2021 r. Według wyliczeń 

braknie środków na wynagrodzenia w Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych 

w Kole oraz w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole.

Następnie p. Szkudlarek poruszyła tematy dotyczące:

• Prośby dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole 

o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora ZOEW w Kole 

p. Sójeckiemu oraz p. Szabelskiej. Zarząd wyraził zgodę.

• Prośby dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole 

o pomoc w ogrodzeniu siłowni zewnętrznej przy ZOEW w celu zapewnienia 

bezpiecznych warunków dla użytkowników siłowni. Koszt zakupu ogrodzenia to 

1.621,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków.

• Prośby dyrekcji Zespołu Szkół Technicznych w Kole o dokonanie zmian w planie 

wydatków jednostki w rozdziałach 80115 oraz 80117 i przeniesienie łącznej kwoty 

7.000,00 zł - przekazanej jako wkład własny do projektu „Aktywna tablica” - § 4240 

na § 4270. Zmiany planu wydatków pomiędzy paragrafami prosimy dokonać ze 

względu na brak szkoły na liście beneficjentów programu i pilną potrzebę wykonania 

prac remontowych związanych z oberwaniem się sufitu na klatce schodowej szkoły. 

Zarząd wyraził zgodę.

• Prośby dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole 

o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez przygotowania pedagogicznego 

z zakresu geodezji. Zarząd wyraził zgodę.

• Wniosku dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole o zwiększenie brakujących 

środków w planie finansowym jednostki na 2021 r. Zarząd powróci do tematu po 

przedłożeniu przez szkołę aktualnych wyliczeń.

Ad 7.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska i p. Łączkowski poruszyli tematy dotyczące:

1. Ujęcia w WPF na lata 2021 - 2022 zadań dotyczących:

• poprawy bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną 

w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja 
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w Kole: w 2021 r. zabezpiecza się 20.000,00 zł, w 2022 r. zabezpiecza się 

490.500,00 zł;

• poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowo warszawskiej 

w Kole: w 2021 r. zabezpiecza się 14.000,00 zł, w 2022 r. zabezpiecza się 

45.000,00 zł;

Zarząd wyraził zgodę na ujęcie ww. kwot w WPF na lata 2021 - 2022.

2. warunków przebudowy sieci elektroenergetycznej Energa Operator SA w celu 

usunięcia kolizji planowanej budowy północnej obwodnicy Koła. Starosta wraz 

z przedstawicielami PZD oraz firmą projektową spotkają się z przedstawicielami 

Energa Operator w tej sprawie.

3. zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego 

w Kłodawie”. Dyrektor Kujawa poinformował, że ul. Wyszyńskiego znajduje się 

w strefie ochrony konserwatorskiej, co komplikuje realizację zadania.

4. aktualizacji budżetów zadań: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów” oraz 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka " - 

Etap I.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.100.2021.AK - informacja z otwarcia ofert na zadanie „Zakup 

specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ 

w Kole”.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.99.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Zakup specjalistycznego 

sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole”.

3. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

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

30 września 2021 r.
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4. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.96.2021.AK - sprawozdania Rb-N oraz Rb-Z za III kwartał 2021.

5. Urzędu Miejskiego w Kole, IP. 7210.1.1.2020 - podtrzymanie stanowiska wyrażonego 

w piśmie z dnia 17.09.2021r. dotyczącego rezygnacji z propozycji przejęcia przez 

Gminę Miejską Koło ulicy 20 Stycznia.

6. Szkoły Podstawowej nr 1 w Kłodawie - prośba o przeprowadzenie naprawy chodnika 

przy ul. Szkolnej w Kłodawie.

7. Radnego Rady Miejskiej w Kłodawie p. Frątczaka - wniosek do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji o namalowanie linii oddzielającej pobocze od pasa jezdni na 

odcinku drogi powiatowej Kłodawa - Łęczyca na terenie gminy Kłodawa.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.
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