
Protokół nr 0022.155.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 17 listopada 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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 15 listopada 2021 r.

3. Sprawy bieżące Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole.

4. Sprawy bieżące Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty.

5. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 

0022.154.2021 z dnia 15 listopada 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole p. Drożdżewski zwrócił 

się z następującymi prośbami:

l.o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 r. polegających na przesunięciu 

między paragrafami łącznej kwoty 93.868,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, 

zakup usług pozostałych, opłatę za kontrolę Sanepidu oraz odpis na ZFŚS. Dyrektor 

Drożdżewski poinformował, że pomimo dokonania przesunięć w planie finansowym 

szkoły braknie na wynagrodzenia ok. 62.000,00 zł z uwagi na dużą liczbę nauczań 

indywidualnych dla uczniów w bieżącym roku szkolnym. Zarząd wyraził zgodę na 

dokonanie proponowanych zmian w planie oraz zwiększenie budżetu szkoły 

o brakującą kwotę.

2.o zabezpieczenie środków finansowych na zakup maszyny szorująco — zbierającej do 

czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej, ponieważ dotychczas użytkowana maszyna 

uległa wyeksploatowaniu. Szacunkowy koszt zakupu nowej maszyny to około 

30.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Marko - Kowalińska przedstawiła 

propozycje zmian w planach poszczególnych szkół:

• Zespół Szkół Technicznych w Kole prosi o dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami łącznej 

kwoty 230.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii 

cieplnej i elektrycznej, remont instalacji elektrycznej. Zarząd prosi o dołączenie 

kosztorysu planowanego remontu.
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• Liceum Ogólnokształcące zwraca się z prośbą o zmiany w planie finansowym jednostki 

polegające na przesunięciach między paragrafami łącznej kwoty 50.117,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup komputerów, zwiększenie 

odpisu na ZFŚS, opłatę szkolenia oraz zakup energii cieplnej i elektrycznej. Zarząd 

wyraził zgodę.

• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwraca się z prośbą 

o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciach 

między rozdziałami i paragrafami łącznej kwoty 86.694,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup materiałów, na pokrycie zwiększonych kosztów między innymi: wywozu 

śmieci, odprowadzenia ścieków oraz przeglądu gaśnic, zakup pomocy dydaktycznych 

dla uczniów, zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania, zakup wyposażenia - 

biurko do świetlicy szkolnej. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu prośba 

o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciach 

między rozdziałami i paragrafami łącznej kwoty 91.778,85 zł z przeznaczeniem na 

wypłatę dodatku wiejskiego, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczeń 

w ramach bhp, wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy 

dydaktycznych dla uczniów, usługę serwisową ksero, dopłaty do czesnego dla 

nauczycieli, zakup wyposażenia do internatu, zakup bieżących materiałów, badania 

laboratoryjne uczestników projektu „Staż zawodowy uczniów Zespołu Szkół Rolnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu prośba 

o zwiększenie planu wydatków na odprawę emerytalną w kwocie 20.160,00 zł 

w związku z przejściem na emeryturę pracownika. Zarząd wyraził zgodę.

Do posiedzenia dołączył dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego 

w Kole p. Kupiński, który poruszył następujące tematy:

• zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegających na 

przesunięciu między rozdziałami i paragrafami łącznych kwot - zmniejszenia: 

242.236,00 zł, zwiększenia: 323.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

i pochodne oraz badania lekarskie pracowników. Z powyższych zmian wynika, że 

w budżecie szkoły braknie 81.364,00 zł na wynagrodzenia. Zarząd wyraził zgodę na 

3



dokonanie proponowanych zmian oraz na uzupełnienie budżetu szkoły o brakującą 

kwotę.

• zwrócił się z prośbą o zwiększenie w 2022 r. stawki delegacji do kwoty 0,55 zł/km dla 

nauczycieli dojeżdżających do uczniów realizujących nauczania indywidualne. Zarząd 

prosi o przygotowanie informacji o kosztach jakie będą się z tym wiązały.

• dot. możliwości korzystania przez nauczycieli ze stołówki szkolnej w ZOEW. Z uwagi 

na sytuację epidemiologiczną Zarząd nie wyraził zgody.

• o przyznanie 4 godzin nauczania indywidualnego dla uczennicy. Zarząd wyraził zgodę. 

Środki na realizację nauczania będą pochodzić z budżetu szkoły.

• dot. wypłaty zaległego wynagrodzenia dla nauczycieli za trudne i uciążliwe warunki 

pracy. Koszt ok. 90.000,00 zł - 100.000,00 zł. Zarząd powróci do tematu.

Ad 5.

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

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.33.2021 - 

w związku ze zmniejszeniem budżetu jednostki o kwotę 700,00 zł z dotacji celowej 

Komendant zwraca się z prośbą o zmniejszenie powyższej kwoty w dziale 754 

rozdziale 75411 w § 4180 dotyczącej wypłaty świadczenia motywacyjnego dla 

funkcjonariuszy PSP. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PT.341.2.2021 - prośba 

o wsparcie finansowe w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup „Średniego 

samochodu ratowniczo - gaśniczego” w 2022 r. Środki zostaną zabezpieczone 

w budżecie powiatu na 2022 r.

3. Wydział Finansów - prośba o dokonanie przesunięcia o kwotę 3.152,00 zł 

z przeznaczeniem na korektę Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

w Starostwie Powiatowym w Kole oraz 11.055,00 zł z przeznaczeniem na urealnienie 

planu wydatków do zakresu realizowanych zadań przez Wydział Nieruchomości 

i Ochrony Środowiska. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydział Organizacyjny, OR.3026.14.2021 - prośba o dokonanie zmiany w planie 

finansowym polegającej na przesunięciu między paragrafami kwoty 50.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.17.2021 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków w dziale 801, rozdział 80134 §4240 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem 
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na realizację programu „Aktywna tablica” w ZOEW w Kole. Powyższe wynika ze 

zwiększenia przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej planu dotacji 

celowych dla Powiatu Kolskiego o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na ww. cel. 

Zarząd wyraził zgodę.

6. Wprowadza się również kwotę 2.825.044,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

przekazania informacji do opracowania projektów planów finansowych podległym 

jednostkom.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.155.226.2021 

Ad 6.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska i p. Łączkowski poruszyli tematy dotyczące:

• planowanej budowy ciągów pieszych i rowerowych przy drogach powiatowych na 

terenie gmin: Grzegorzew, Koło, Kościelec, Przedecz oraz m. Koło.

• przedstawienia montażu finansowego dotyczącego zmian w planie - zwiększenie planu 

wydatków PZD o kwotę 2.400,00 zl dla zadania remontowego pod nazwą „Remont 

odcinków drogi powiatowej nr 3405P 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 - Dzióbin”. Z uwagi na partycypację 

w powyższym zadaniu Gminy Kłodawa zabezpiecza się środki w podziale 50% 

Powiat (1.200,00 zł) 50% Gmina (1.200,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

• konieczności dokonania zmiany montażu finansowania zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie” z równoczesnym 

zwiększeniem jego wartości o kwotę 100.000,00 zł na ewentualne sfinansowanie robót 
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dodatkowych, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych. Zmiany 

montażu finansowania zadania wynikają z podpisania z Wojewodą Wielkopolskim 

umowy o dofinansowanie ze środków RFRD. Zarząd wyraził zgodę.

• konieczności wydłużenia terminu realizacji zadania „Przebudowa ulicy PCK w Kole”. 

Zarząd powróci do tematu po ustaleniu proponowanego terminu realizacji ww. 

zadania.

• otwarcia ofert na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana 

Wyszyńskiego w Kłodawie”. Najniższa oferta opiewa na kwotę 138.732,01 zł 

i przewyższa zabezpieczone na to zadanie środki. Zgodnie z ustaleniami Starosty 

z Burmistrzem Kłodawy Zarząd postanowił odstąpić od realizacji ww. zadania 

z uwagi na zbyt duże koszty.

• wniosku Dino Polska S.A. - dot. wyrażenia zgody na dojazd do działki, na której 

planowana jest budowa obiektu handlowo - usługowego. Dyrektor Kujawa 

poinformował, że zgoda została już wydana.

Zarząd przekazał Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole do rozpatrzenia pisma:

1 .radnego Rady Miejskiej w Kłodawie p. Frątczaka w sprawie namalowania linii 

oddzielającej pobocze od pasa jezdni na odcinku drogi powiatowej Kłodawa - 

Łęczyca na terenie gminy Kłodawa.

2 . p w sprawie wybudowania przepustów oraz wykonania wyjazdów

asfaltowych przy drodze powiatowej Kłodawa - Przedecz w miejscowości Dębina.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Ligi Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Kole - prośba o pomoc finansową w kwocie 

7.035,00 zł netto na modernizację strzelnicy w Ruszkowie - wykonanie ogrodzenia. 

Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczego w Kole - wniosek o uwzględnienie 

w planie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu 

Kolskiego na rok 2022 poniższych form doskonalenia dla Zespołu Opiekuńczo- 

Edukacyjno-Wychowawczego w Kole. Sprawę skierowano do Wydziału Oświaty, 

Kultury i Promocji w celu rozpatrzenia.
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3. Liceum Ogólnokształcącego w Kole - wniosek o uwzględnienie w planie 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Powiatu Kolskiego na 

rok 2022 poniższych form doskonalenia dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego 

w Kole. Sprawę skierowano do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w celu 

rozpatrzenia.

4. Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

nauczyciela informatyki w zastępstwie nieobecnego nauczyciela. Długotrwała 

nieobecność pedagoga powoduje zagrożenie dla realizacji podstawy programowej 

w klasach trzecich. Ponadto dyrektor zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na 

możliwość realizacji dodatkowych godzin geografii przez Wicedyrektor Szkoły. 

Rezygnacja nauczyciela z 8 godzin geografii doprowadziła do powstania wakatu 

w klasach dla niego wyznaczonych. Brak nauczycieli tego przedmiotu, którzy mogliby 

podjąć się nauki uczniów w klasach trzecich, jest dużym problemem organizacyjnym. 

Sprawę skierowano do Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji w celu rozpatrzenia.

5. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.10.2021 - wpływy z opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych przy drogach powiatowych - za miesiąc październik 

2021 r. Zarząd zapoznał się.

6. Domu Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.16.2021 - projekt planu finansowego na 

2022 r. Zarząd zapoznał się.

7. Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3020.3.2021 - korekta planu finansowego 

w zakresie wynagrodzeń na 2022 r. w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru. 

Zarząd zapoznał się.

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:iAnna Krupińska
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1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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