
Protokół nr 0022.163.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 19 stycznia 2022 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Artur Szafrański - Sekretarz

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 stycznia 2022 r.

3. Wizyta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole oraz 
oględziny budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Kole.

4. Propozycja zmian do budżetu powiatu na 2022 r. - Naczelnik Wydziału Finansów.

5. Sprawy bieżące oświaty.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. 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 

0022.162.2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Członkowie Zarządu Powiatu udali się z wizytą do Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole, gdzie obejrzeli wyremontowany podjazd dla karetek Zespołu 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć w SPZOZ w Kole. Następnie 

zapoznali się ze stanem budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Kole, który został wystawiony 

przez Powiat na sprzedaż w ramach przetargu.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu 

powiatu na 2022 r.:

• Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających 

na przesunięciu między rozdziałami łącznej kwoty 341.000,00 zł z przeznaczeniem na 

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

• Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym polegających na zwiększeniu wydatków w dziale 750 rozdział 75020 

§4430 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie rocznej składki 

członkowskiej za lata 2021 - 2022 w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szefów 

Wydziałów Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zarząd wyraził zgodę.

• Gmina Przedecz - uchwała Rady Miejskiej w Przedczu w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych w Gminie Przedecz 

w 2022 r. (remont drogi powiatowej nr 3406P w m. Katarzyna i w m. Zalesie, remont 

drogi powiatowej nr 3414P w m. Dziwie i m. Nowa Wieś Wielka). Zarząd wyraził 

zgodę.
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• Gmina Olszówka - uchwała Rady Gminy Olszówka w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Kolskiemu na przebudowę dróg powiatowych na terenie 

Gminy Olszówka. Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 

200.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowego samochodu ciężarowego na 

potrzeby PZD w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

• Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 

63.000,00zł w ramach zadania pn.: „Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania 

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

wyraził zgodę.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek oraz p. Sulińska z Referatu 

ds. Obsługi Finansowej Oświaty poruszyły tematy dotyczące:

• Sprawozdania z średnich wynagrodzeń nauczycieli. Zarząd zapoznał się.

• Przedłużenia licencji programu Vulcan do obsługi oświaty. Zarząd wyraził zgodę.

• Pisma Klubu Sportowego Górnik Kłodawa - prośba o zwolnienie z opłat za wynajem 

sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych 

w Kłodawie. Ustalono, że Klub powinien zwrócić się do dyrektora ZSOiT 

w Kłodawie.

• Wyboru imprez, które Powiat będzie organizował/współorganizował w 2022 r.

• Zwiększenia planu wydatków w ramach projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” 

celem przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022:

- Starostwo Powiatowe w Kole, zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 

48.199,76 zł do wysokości 139.081,23 zł;

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwiększa się plan 

wydatków na 2022 rok o kwotę 50.376,90 zł do wysokości 128.896,99 zł;

- Liceum Ogólnokształcące w Kole zwiększa się plan wydatków na 2022 rok o kwotę 

92.914,42 zł do wysokości 191.761,15 zł;

- Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole zwiększa się plan wydatków 

na 2022 rok o kwotę 47.180,33 zł do wysokości 75.133,81 zł;

- Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole zwiększa się plan 

wydatków na 2022 rok o kwotę 91.505,69 zł do wysokości 116.765,38 zł,
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Zarząd wyraził zgodę na powyższe zmiany.

Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

p. Grzegorz Kujawa, Główny Księgowy p. Andrzej Łączkowski oraz Burmistrz Miasta 

i Gminy Dąbie p. Tomasz Ludwicki. Poruszono tematy dotyczące propozycji przygotowania 

dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie”. Burmistrz 

zwrócił się z propozycją realizacji ww. zadania w zakresie przygotowania niezbędnej 

dokumentacji. Dyrektor Kujawa przedstawił szacunkowy koszt opracowania dokumentacji 

w kwocie 150 000,00 zł, w tym udział Gminy 60 000,00 zł (po podjęciu uchwały o pomocy 

finansowej przez Radę Miejską w Dąbiu), udział Powiatu 90 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę 

na wprowadzenie środków do budżetu powiatu na 2022 r. Rozważano również przebudowę 

ulicy 3 Maja w Dąbiu. Zaproponowano realizację ww. zadania w ramach Polskiego Ładu. 

Warunkiem korzystania z tej formy pomocy byłaby umowa użyczenia na rzecz Gminy Dąbie 

ul. 3 Maja na czas realizacji zadania.

W dalszej części posiedzenia poruszono następujące tematy:

1. Dyrektor Kujawa poinformował o spotkaniu dotyczącym zadania "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka " w dniu 20.01.2022r.

2. PZD.GK.005.01.2022 - Dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa zwrócił uwagę, że przy 

obecnych warunkach pogodowych środki zabezpieczone na zakup materiałów do 

zimowego utrzymania dróg są niewystarczające. W związku z powyższym Zarząd wyraził 

zgodę na zwiększenie środków w budżecie powiatu o kwotę 100 000,00 zł i w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego limitu wydatków w 2022 roku do kwoty 

390 000,00 zł na zadanie „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie 

zimowym 2021/2022”. Zmiany zostaną dokonane na najbliższej sesji Rady Powiatu.

3. PZD.5421.SL.5.2022 - Dyrektor Kujawa poinformował, że pojazd Lublin użytkowany 

przez PZD po przeprowadzonym badaniu technicznym uzyskał wynik negatywny 

i nie został dopuszczony do ruchu. W związku z tym Dyrektor zwrócił się z prośbą 

o wyrażenie zgody na złomowanie ww. samochodu oraz uchwalenie środków na zakup 

nowego samochodu ciężarowego dla pracowników wykonujących prace związane 
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z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. Szacunkowy koszt zakupu nowego 

samochodu to 200 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

4. PZD.GK.006.01.2022 - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 550 000,00 zł 

z przeznaczeniem na zadanie „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa 

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” tj. 50% 

wartości realizacji zadania. Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie ww. zadania 

w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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