
Protokół nr 0022.168.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 lutego 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. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. 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 15 lutego 2022 r.

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego - Sekretarz.

4. Propozycja sporządzenia bilansu wód podziemnych - Geolog powiatowy.

5. Propozycje zmian w planie finansowym - Skarbnik.

6. Propozycja organizacji turnieju w tenisie stołowym - Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły Podstawowej w Przedczu „Przyjaźni Szkole”.

7. Bieżące sprawy oświaty.

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 

0022.167.2022 z dnia 15 lutego 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Sekretarz Powiatu p. Szafrański przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

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 0025.168.257.2022 

Ad 4.

Geolog powiatowy p. Bartosik zwróciła się z propozycją sporządzenia bilansu wód 

podziemnych. Stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych kontrolowany jest bilansem 

wodnogospodarczym, w którym porównywany jest pobór tych wód z zasobami 

dyspozycyjnymi wód podziemnych. Bilans ten, określający stan rezerw lub deficytów 

zasobów, stanowi podstawę racjonalnego prowadzenia i planowania gospodarki zasobami 

wód podziemnych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju obejmującą zaspokojenie 

potrzeb wodnych ludności i gospodarki, z zachowaniem dobrego stanu wód podziemnych 

i ekosystemów od nich zależnych. Koszt opracowania takiego bilansu to ok. 160.000 zł, 

istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na poziomie 50% kosztów z Urzędu 

Marszałkowskiego. Pani Bartosik poinformowała, że sporządzenie bilansu nie jest 

obligatoryjne. Zarząd nie wyraził zgody na przystąpienie w 2022 r. do sporządzenia bilansu 

wód podziemnych.

Ad 5.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:
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• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.6.3.2022 - prośba o przesunięcie 

środków w kwocie 2.186,40 zł między paragrafami w planie budżetu projektu pn. 

„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec". Zarząd wyraził zgodę.

• Rada Gminy Grzegorzew - uchwała Rady Gminy w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kolskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3435P 

Ponętów Dolny - Grodna (200.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie 

środków do budżetu powiatu, zabezpiecza się również na ten cel środki własne 

Powiatu w kwocie 134.000,00 zł, które pochodzić będą z rezerwy celowej na 

inwestycje drogowe.

• Wydział Organizacyjny, OR.3026.6.2022 - prośba o przesunięcie środków w kwocie 

1.000,00 zł pomiędzy rozdziałami w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej 

dotyczącą kosztów Starostwa. Zarząd wyraził zgodę.

• Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego - prośba o dokonanie zmiany w budżecie 

Powiatu Kolskiego na 2022 r.: zwiększenie dochodów dział 600 rozdz. 60004 § 2170 

do wysokości kwoty 592.351,20 zł. - w związku z objęciem dopłatą ze środków 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 

przewozów autobusowych na terenie Powiatu Kolskiego. W tym środki z Funduszu 

rozwoju przewozów autobusowych to kwota 493.626,00 zł, natomiast wkład własny 

Beneficjenta to kwota 98.725,20 zł. Ponadto proponuje się zmniejszenie planu 

wydatków (wkład własny beneficjenta) dział 600 rozdz. 60004 § 4300 o kwotę 

98.725,20 zł. w celu zapłaty zobowiązania dla Operatora publicznego transportu 

zbiorowego w kwocie wkładu własnego 98.725,20 zł w związku z zawartą Umową 

z Wojewodą Wielkopolskim w/w zakresie. Zarząd wyraził zgodę. Zmiana zostanie 

wprowadzona pod obrady Rady Powiatu w miesiącu marcu br.

• Minister Rodziny i Polityki Społecznej, DF-I.6020.41.15.2022.JC - zawiadomienie 

o kwocie (314.092,41 zł) środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. 

kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach 

samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego 

dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kole, realizujących zadania określone ustawą o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do 
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budżetu powiatu. Zmiana zostanie wprowadzona pod obrady Rady Powiatu 

w miesiącu marcu br.

Ad 6.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego 

w Przedczu „Przyjaźni Szkole” wraz z Radnym Powiatu Kolskiego p. Sobańskim zwrócili się 

z prośbą o organizację oraz objęcie honorowym patronatem Starosty cyklu zawodów „Grand 

Prix Powiatu Kolskiego” w tenisie stołowym (4 turnieje). Koszt organizacji zawodów: 

Stowarzyszenie wraz z p. Radnym proponują zakup ok. 10 stołów do tenisa (ok. 25.000,00 

zł), na koszty organizacyjne potrzeba ok. 6.000,00 zł (4x1.500 zł). Zarząd wyraził zgodę na 

organizację „Grand Prix” oraz honorowy patronat Starosty, stoły do gry będą pochodzić 

z wypożyczenia ze szkół podległych powiatowi.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła sprawy dotyczące 

pism:

• Stowarzyszenia Kłodawskie Dwory - dotyczy wsparcia finansowego organizacji 

Festiwalu Kłodawskie Dwory (5.000,00 zł). Stowarzyszenie powinno złożyć ofertę 

w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

• Stowarzyszenia w Koło Pomagam - dotyczy wsparcia finansowego organizacji 

zawodów w układaniu kostki Rubika (3.000,00 zł). Stowarzyszenie powinno złożyć 

ofertę w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na realizację 

nauczania indywidualnego w wymiarze 12 h tygodniowo w ramach środków 

zabezpieczonych w budżecie szkoły.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody 

na zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze w wymiarze 2 godzin. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla ucznia. Zarząd wyraził zgodę na realizację nauczania 

indywidualnego w wymiarze 12 h tygodniowo w ramach środków zabezpieczonych 

w budżecie szkoły.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:
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• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2022 (w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego)

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 0025.168.258.2022

• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2022 (w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej).

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 0025.168.259.2022

• w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2022 (w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, 

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży).

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 0025.168.260.2022

Zarząd dokonał aktualizacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół. 

Nowe wartości dodatków obowiązywać będą od 1 marca do 30 czerwca 2022 r.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:
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1. Powiatowy Urząd Pracy w Kole - prośba o wyrażenie zgody na sprzedaż samochodu 

służbowego Opel Vectra, rok produkcji 2008 z uwagi na to, że nie jest on w pełni 

wykorzystywany do realizacji zadań Urzędu. Zarząd wyraził zgodę.

2. Urząd Miejski w Kole, IP.7021.1.22.2021 - podtrzymanie woli przeznaczenia w 2022 r. 

środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

ul. M. Konopnickiej w Kole. Zarząd skierował pismo do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.

3. Urząd Miejski w Kole, IP.7210.1.2020 - podtrzymanie deklaracji współfinansowania 

remontu ulicy 20-go Stycznia w Kole oraz prośba o przeprowadzenie remontu 

nawierzchni chodników tej ulicy w 2022 r. Zarząd skierował pismo do Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - pismo do ] w sprawie uzupełnienia

dokumentów niezbędnych dla postępowania dot. zajęcia pasa drogowego. Zarząd 

zapoznał się.

5. Wojewoda Wielkopolski, IR-VII.801.7.130.2021.9 - zatwierdzenie rozliczenia 

końcowego z wykorzystania środków udzielonych na dofinansowanie zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police 

Średnie”. Zarząd zapoznał się.

6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.11.210.2021 - informacja o ujęciu na 

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości 

Głębokie”. Zarząd zapoznał się.

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.11.237.2021 - informacja o ujęciu na 

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz”. 

Zarząd zapoznał się.

Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia 

pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole do realizacji 

zadania w ramach resortowego programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - 

edycja 2022 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.168.261.2022

Starosta poruszył temat związany z deficytem środków finansowych w oświacie na 2022 r. 

Starosta polecił organizację spotkania z Wicestarostą, Skarbnikiem i Naczelnikiem Wydziału 

Oświaty, Kultury i Promocji w tej sprawie oraz przygotowanie analiz finansowych.

Następnie Zarząd dokonał zmiany w zadaniach, które będą ubiegać się o dofinansowanie 

w ramach Polskiego Ładu. Zmienia się termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Kole na termomodernizację Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Administracyjnych w Kole (wraz z wymianą dachu na budynku szkoły).
Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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