
Protokół nr 0022.164.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 26 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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 19 stycznia 2022 r.

3. Wyniki audytu w Zespole Szkół Technicznych w Kole.

4. Inwestycje drogowe w 2022 r. - PZD w Kole oraz PROM w Kole

5. Stowarzyszenie budowy pomnika - ławeczki Cz. Freudenreicha.

6. Sprawy bieżące DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego, projekt uchwały Zarządu 
Powiatu.

7. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. 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 

0022.163.2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wynikami audytu przeprowadzonego przez p. Pruskiego 

w Zespole Szkół Technicznych w Kole w zakresie funkcjonowania Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Następnie ustalono zakresy kolejnych audytów w podległych 

jednostkach - w szkołach ponadpodstawowych oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. 

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

p. Grzegorz Kujawa, oraz Główny Księgowy p. Andrzej Łączkowski, a także Prezes 

Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych w Kole p. Paweł Andrzejczak. Poruszono 

temat realizowanych zadań, których wykonawcą jest PRDM w Kole: „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości 

Rdutów” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś 

Wielka - etap I”.

• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie- Nowa Wieś Wielka - etap 

I” - dyskusja dotyczyła wykonania przepustów oraz zjazdów. Prezes Andrzejczak 

poinformował, że będzie to dodatkowy koszt - ok. 250.000,00 zł. Starosta poprosił 

wykonawcę o terminową realizację zadania z uwagi na konieczność dochowania przez 

Powiat terminów rozliczenia związanych z pozyskanym zewnętrznym 

dofinansowaniem na to zadanie. Prezes Andrzejczak poinformował, że zadanie 

zostanie zrealizowane w umówionym terminie.

• „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową 

DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” - Dyrektor Kujawa zwrócił uwagę na 

możliwe długie terminy uzgodnień z GDDKiA przy realizacji ww. zadania, w związku 

z tym istnieje obawa o terminowe zakończenie realizacji inwestycji. Prezes
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Andrzejczak poinformował, że jego firma ma to na uwadze. Zapewnił, że zadanie 

zostanie zrealizowane w umówionym terminie.

W dalszej części posiedzenia poruszono tematy związane z:

• zadaniami, które planuje się realizować w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu;

• planowaną realizacją zadań drogowych na terenie Gminy Dąbie. Proponuje się 

przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ulicy Kościuszki 

w m. Dąbie bez współfinansowania przez Gminę Dąbie. W zamian Gmina miałaby się 

podjąć realizacji przebudowy ulicy 3 Maja w Dąbiu bez współfinansowania przez 

Powiat. Zarząd wyraził zgodę;

• rozliczeniem kosztów zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2021-2022 za 

miesiące listopad i grudzień 2021 r. - łączny koszt 478.697,44 zł;

• wprowadzeniem do budżetu powiatu środków pochodzących z pomocy finansowej 

Gminy Olszówka na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy;

• ewentualną realizacją przebudowy drogi powiatowej na odcinku Ponętów Dolny - 

Grodna. Szczegóły należy wyjaśnić z Gminą Grzegorzew;

• możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PROW zadania przebudowa 

drogi powiatowej Długie - Zbójno. Powiatowy Zarząd Dróg dokona rozeznania w tej 

sprawie.

Ad 5.
Przedstawiciele Stowarzyszenia budowy pomnika - ławeczki Czesława Freudenreicha 

zwrócili się do Zarządu z prośbą o wsparcie budowy ww. pomnika - ławeczki oraz 

o wyrażenie zgody na jego lokalizację na nowopowstającym placu przed głównym 

budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole. Stowarzyszenie obecnie prowadzi zbiórkę 

środków finansowych na budowę, na ten cel potrzeba ok. 200.000,00 zł. Istnieje możliwość 

pozyskania zewnętrznych środków w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla 

Niepodległej”, jednak ubiegać się o nie mogą instytucje kultury oraz jednostki samorządu 

terytorialnego. W związku z tym przedstawiciele Stowarzyszenia zwracają się z prośbą 

o pomoc w tym zakresie. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie współpracy oraz na lokalizację 

pomnika przed budynkiem Starostwa Powiatowego. Proponuje również aby Stowarzyszenie 

wydało folder informacyjny dotyczący działalności Czesława Freudenreicha.

3



Ad 6.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła propozycje 

ustalenia na 2022 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach 

Pomocy Społecznej na terenie powiatu kolskiego. W Domu Pomocy Społecznej w Kole przy 

ul. Poniatowskiego proponuje się kwotę 4.580,00 zł, natomiast w Domu Pomocy Społecznej 

w Kole przy ul. Blizna - 4.364,00 zł. Zarząd zaakceptował przedstawione propozycje.

Następnie Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego przedstawiła 

bieżącą sytuację jednostki. Poinformowała o możliwości wprowadzenia pracy zmianowej dla 

pracowników administracji DPS w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz 

o skierowaniu do Domu osoby z Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 

Dyssocjalnym w Gostyninie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie podjęło stosowne 

działania z uwagi, iż żaden z Domów na terenie powiatu kolskiego nie spełnia warunków, 

które umożliwiłyby przyjęcie takiej osoby.

Ad 7.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

1. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - proponuje się 

przesunięcie niewykorzystanych w 2021 r. środków z: projektu „Ze szkoły na rynek 

pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu” w kwocie 297.650,51 zł oraz z projektu „Staż zawodowy uczniów 

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” w kwocie 

16.733,49 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wprowadza się do budżetu powiatu środki pochodzące z pomocy finansowej Gminy 

Olszówka na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Olszówka: 

przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin - Łubianka i przebudowa 

drogi powiatowej nr 3404 Olszówka - Ponętów Górny Drugi”. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik przedstawił uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu 

wyrażające opinie w zakresie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 r., 

prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Kolskiego oraz możliwości sfinansowania 

deficytu budżetu Powiatu Kolskiego na 2022 rok. Zarząd zapoznał się.

Ad 8.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
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Protokółowała: Anna

1. Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole - prośba o pomoc 

finansową na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Fara Kolska. Zarząd powróci do tematu.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole - informacja, iż 

SPZOZ w Kole nie wykorzystuje infrastruktury związanej z „Przebudową oddziału 

chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” do celów komercyjnych.

3. Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska - prośba o zwiększenie wydatków 

w budżecie powiatu na nadzór nad lasami prywatnymi o kwotę 2.761,81 zł w związku 

ze zwiększeniem się ich powierzchni, co związane jest z zawarciem nowego 

porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Koło. Zarząd wyraził zgodę.

Starosta powrócił do tematu zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości stanowiące 

własność Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa 

Wielkopolskiego. Przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Kolskiego 

w powyższej sprawie. Komisja 4 głosami „za” i 1 głosem „przeciw” pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie zrzeczenia się w całości 

ww. odszkodowania.

W związku z powyższym Starosta przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie zrzeczenia się w całości odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność 

Powiatu Kolskiego, które z mocy prawa stały się własnością Województwa Wielkopolskiego. 

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu: 

- wniosek poparło - głosów 4 

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.164.250.2022 

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Krupińska
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1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:

/
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