
Protokół nr 0022.171.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 16 marca 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 
Kropidło wski.

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 10 marca 2022 r.

3. Propozycje zmian w budżecie powiatu.

4. Projekt decyzji o przekazaniu nieruchomości w trwały zarząd - Naczelnik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami.

5. Sprawy bieżące oświaty: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole, Dyrektor 
Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej 
Oświaty.

6. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 

0022.170.2022 z dnia 10 marca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

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

• Uchwała Rady Gminy Olszówka - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie. 

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu środków finansowych z Gminy 

oraz wkładu własnego Powiatu.

• Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania - prośba o przesunięcie między paragrafami kwoty 

100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 

pozostałych, powyższe spowodowane jest udzieleniem pomocy przez Powiat 

obywatelom Ukrainy poszukującym schronienia. Zarząd wyraził zgodę.

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole - zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo-finansowy oraz prośba o przyznanie dotacji w wysokości 

300.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Dostosowanie infrastruktury 

Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych". Zarząd wyraził 

zgodę na zabezpieczenie środków w budżecie. Decyzja o realizacji zadania zostanie 

podjęta po przyznaniu zewnętrznego dofinansowania.

• Wydział Organizacyjny - prośba o przesunięcie między rozdziałami kwoty 6.500,00 zł 

w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącą kosztów Starostwa. Zarząd 

wyraził zgodę.

• Wydział Organizacyjny - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 120,00 zł 

z przeznaczeniem na roczną opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 

kanalizacji deszczowej w związku z remontem parkingów przy Starostwie 

Powiatowym. Zarząd wyraził zgodę.
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• Powiatowy Urząd Pracy w Kole - prośba o wprowadzenie do budżetu jednostki 

środków w kwocie 250,00 zł (kwota środków Funduszu Pracy przyznana decyzją 

Ministra Rodziny i Polityki Społecznej) oraz przesunięcie między paragrafami kwoty 

600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności oraz zakup usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - prośba o wprowadzenie zmian 

w budżecie powiatu w związku z pozyskanymi przez Powiat środkami finansowymi 

pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 r. w kwocie 

99.480,16 zł (DPS przy ul. Poniatowskiego - 68.153,36 zł, DPS przy ul. Blizna - 

31.326,80 zł). Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił projekt decyzji 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. 

Przekazuje się nieodpłatnie w trwały zarząd nieruchomości gruntowe sklasyfikowane pod 

drogę powiatową położoną w Kole przy ul. Nagórnej. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie p. Ziemniak poinformował o wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole 

w sprawie uregulowania stanu prawnego jednej działki zajętej pod drogę powiatową - 

ul. 3-go Maja w Dąbiu. Zarząd wyraził zgodę na uregulowanie stanu prawnego.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli:

• Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole p. Koligot, który zwrócił się z prośbą 

o przesunięcie między paragrafami środków w wysokości 2.200,00 zł 

z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników, powyższe spowodowane jest 

wzrostem kosztów badań. Zarząd wyraził zgodę.

• Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 

który zwrócił się z prośbą o przesunięcie między paragrafami środków w wysokości 

532,00 zł z przeznaczeniem na zakup ekspertyz technicznych w związku 

z koniecznością przygotowania operatu szacunkowego dla likwidowanych pojazdów. 

Zarząd wyraził zgodę.

• Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek, która przedstawiła 

prośbę Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole o wyrażenie zgody 
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na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia w wymiarze 2 godz. 

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła proponowany podział (zgodnie ze złożonymi 

przez szkoły wnioskami) środków z rezerwy części oświatowej subwencji w kwocie 

113.588,00 zł z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć 

specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zarząd wyraził 

zgodę.

• Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Marko - Kowalińska oraz 

p. Marciniak omówiły zestawienia wypłaconych wynagrodzeń pracowników 

poszczególnych szkół za okres 01.01.2022 r. - 28.02.2022 r. z uwzględnieniem 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w miesiącu marcu br. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 6.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

przedstawiła zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i zwróciła się z prośbą 

o przyznanie dotacji w wysokości 300.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów 

rodzinnych", co stanowi 20% szacowanych kosztów inwestycji, która wyniesie ok. 

1.483.517,00 zł brutto. Powyższe zadanie obejmuje prace remontowo-budowlane oraz zakup 

niezbędnego wyposażenia sal porodowych. Inwestycja ta ma na celu przygotowanie struktury 

architektonicznej szpitala dla zapewnienia opieki okołoporodowej zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki 

okołoporodowej. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie w budżecie powiatu środków 

w kwocie 300.000,00 zł. Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta po przyznaniu 

zewnętrznego dofinansowania.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - informacja o braku 

możliwości przedstawienia montażu finansowego dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na 

czterech przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania 

ulic Kolejowa - Blizna - Piaski” z uwagi na brak ogłoszenia naboru wniosków na 

dofinansowanie.
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Ad 8.
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. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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