
Protokół nr 0022.170.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 10 marca 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 2 marca 2022 r.

3. Wydział Ochrony Środowiska - program Life after coal

4. Propozycje zmian w budżecie powiatu.

5. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Propozycje zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ekonomiczno - 
Administracyjnych w Kole.

7. Propozycje zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kłodawie.

8. Propozycje zmian w planie finansowym Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu.
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9. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

10. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

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 

0022.169.2022 z dnia 2 marca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Czerwiński przedstawił informacje na temat 

programu unijnego „Life After Coal”, w ramach którego powiat może otrzymać środki unijne 

na zatrudnienie powiatowego doradcy klimatycznego. Rolą takiego doradcy będzie realizacja 

zadań na rzecz wdrażania w naszym powiecie „Strategii Neutralności Klimatycznej 

Wielkopolski Wschodniej”. Chęć udziału w programie w naszym powiecie zadeklarowała 

jedynie Gmina Dąbie. Zarząd mając na względzie obecną sytuację na świecie związaną 

z dostępem do surowców oraz małe zainteresowanie wśród gmin nie wyraził zgody na 

przystąpienie do programu.

Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

• Wydział Organizacyjny - prośba o zabezpieczenie środków w kwocie 70.000,00 zł 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w dziale 754 rozdział 75405 

§ 4210 na zakup sprzętu kwaterunkowego dla Komendy Powiatowej Policji w Kole. 

Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - montaż finansowy dla zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz”. Udział Powiatu Kolskiego wyniesie 

318.854,66 zł. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje pisma do Zarządu Powiatu 
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i Burmistrza Koła w sprawie montażu finansowego oraz zabezpieczenia środków 

finansowych dla ww. zadania.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - informacja o szacowanych kosztach planowanej 

inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją 

świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole”.

• Uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg 

powiatowych na terenie Gminy Koło w 2022 roku. Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotuje pismo w sprawie montażu finansowego dla zadań ujętych w ww. uchwale.

• Uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle - Lubiny w 2022 

roku. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje pismo w sprawie montażu finansowego dla 

tego zadania.

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole w związku ze zwiększeniem 

budżetu jednostki o kwotę 139.357,00 zł z dotacji celowej w ramach „Programu 

modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby 

Ochrony Państwa w latach 2022 - 2025" prosi o ujęcie powyższej kwoty w planie 

finansowym jednostki. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie osobowe 

i pochodne, uposażenie funkcjonariuszy oraz wpłaty na PPK. Zarząd wyraził zgodę.

• Minister Finansów - informacja o przyznaniu dla Powiatu kolskiego na rok 2022 kwoty 

113.588,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym jednostki w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę 

Wielkopolskiego dotacji celowej o kwotę 65.000,00 zł. Środki przeznacza się na 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

omówiła sprawy dotyczące:

• sfinansowania zadania „Dostosowanie-infrastruktury Sali Porodowej w SPZOZ w Kole 

do realizacji porodów rodzinnych”. Zadanie to obejmuje prace budowlane oraz zakup 

niezbędnego sprzętu do wyposażenia sal porodowych. Projekt architektoniczny oraz 

kosztorys prac budowlanych, który posiada szpital jest z II kwartału 2021 r.
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W związku z sytuacją na rynku światowym i ciągłym wzrostem inflacji kosztorys 

uległ dezaktualizacji. Obecnie wymaga on uaktualnienia do bieżących cen artykułów 

budowlanych. Inwestycja ma na celu przygotowanie struktury architektonicznej 

szpitala w celu realizacji standardu opieki okołoporodowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Zarząd powróci do tematu po przedstawieniu 

aktualizacji kosztorysu;

• zapewnienia opieki medycznej uchodźcom z Ukrainy;

• planowanego zatrudnienia 2 osób z Ukrainy (lekarza i pielęgniarki);

• sprawozdania za 2021 r. w zakresie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz 

użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe.

Ad 6.
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole zwrócił się z prośbą 

o zwiększenie środków finansowych o kwotę 19.820,00 zł na realizację projektu „Ekonomik 

za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe” z przeznaczeniem na pokrycie różnic 

kursowych. Dyrektor proponuje przy realizacji kolejnego projektu utworzenie do jego obsługi 

konta walutowego, co uchroni przed różnicami kursowymi. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Dyrektor Drożdżewski zwrócił się z prośbą o przesunięcie między paragrafami 

kwoty ok. 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie materacy zabezpieczających na salę 

gimnastyczną. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie Dyrektor poinformował o planowanym tymczasowym zakwaterowaniu na sali 

gimnastycznej szkoły uchodźców z Ukrainy. W związku z tym zachodzi konieczność 

zapewnienia pracownika gospodarczego, który będzie obecny po godzinie 15. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 7.
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwrócił się z prośbą 

o zwiększenie planu na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnienia 

pracowników administracji szkoły o jeden etat od lutego 2022 roku. Zwiększenie zatrudnienia 

nastąpiło w związku z przejęciem z Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty od stycznia 

2022 roku spraw kadrowych szkoły oraz koniecznością przyuczenia pracownika do przejęcia 

obowiązków pracownicy, która nabędzie prawa emerytalne w 2023 roku. Dyrektor na chwilę 

obecną dysponuje środkami finansowymi na ten cel, według jego wyliczeń środki trzeba 

będzie uzupełnić od miesiąca października.
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Ad 8.

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwrócił 

się z prośbą o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł w związku 

z przyznanym odszkodowaniem za zerwanie części poszycia dachu na budynku szkoły. 

Środki te przeznacza się na naprawę dachu. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 9.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała 

o następujących sprawach:

• wniosku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole - prośba 

o zabezpieczenie środków finansowych na wkład własny w ramach programu „Poznaj 

Polskę”. Zarząd nie wyraził zgody.

• wniosku rodzica uczennicy Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o zwiększenie 

liczby godzin nauczania indywidualnego uczennicy do 16. Z uwagi na bardzo dobre 

wyniki w nauce uczennicy Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie liczby godzin 

nauczania indywidualnego do 16 tygodniowo, w ramach środków z budżetu szkoły.

• zestawieniu ilości uczniów w szkołach ponadpodstawowych. Z danych wynika, że 

w roku szkolnym 2023/2024 będzie o 340 uczniów mniej niż jest obecnie.

Wicestarosta zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody i zabezpieczenie środków finansowych 

w kwocie 2.100,00 zł na likwidację drzwi w Zespole Szkół Technicznych w Kole 

znajdujących się w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły a nową salą gimnastyczną. Zarząd 

wyraził zgodę.

Ad 10.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

• Geologa powiatowego - zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się, co do 

zebranych materiałów i dowodów związanych z postępowaniem administracyjnym 

w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na wykonanie 

likwidacji otworu studziennego na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

• Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty - zestawienie wypłaconych wynagrodzeń 

pracowników poszczególnych szkół. Zarząd powróci do tematu.
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Ad 11.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:> Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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