
Protokół nr 0022.172.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 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 16 marca 2022 r.

3. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2021 r., 
Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2021, 
projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego.

4. Skarbnik - propozycje zmian w budżecie powiatu, wykonanie planu finansowego za 
2021 r.

5. Sprawy bieżące oświaty - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

6. Dyrektor DPS przy ul. Poniatowskiego - zaliczkowe przekazanie środków.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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 

0022.171.2022 z dnia 16 marca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła informację 

z działalności PCPR za 2021 r. oraz sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej za rok 2021. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Rusin omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022 r. Zarząd nie 

wniósł uwag do projektu.

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

1. Uchwała Rady Gminy w Chodowie - udzielenie dotacji celowej (w kwocie 

200.000,00 zł) z budżetu Gminy dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na 

realizację zadań pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od 

miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92" oraz „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3411P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w kierunku do miejscowości 

Aleksandrów”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu powiatu 

z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P 

od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92".

2. Uchwała Rady Miejskiej w Przedczu - udzielenie pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na przebudowę dróg powiatowych w Gminie Przedecz w latach 2020 - 

2022. W 2022 r. Gmina Przedecz zabezpiecza środki w kwocie 477.000,00 zł 

z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - 
Nowa Wieś Wielka - etap I”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do 
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budżetu powiatu, jednocześnie wycofuje się środki jakie Powiat zabezpieczył za 

Gminę na to zadanie - 477.000,00 zł.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 

13.390,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących 

strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, uzupełnienie brakującej kwoty 

w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości za 2022 rok oraz na zakup 

środków żywności. Zarząd wyraził zgodę.

4. Proponuje się zwiększenie rezerwy ogólnej budżetu powiatu o kwotę 493.626,00 zł, są 

to środki, o które zostało zmniejszone zadanie dot. realizacji przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z uwagi na przyznane przez 

Wojewodę dofinansowanie na ten cel. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o przesunięcie między paragrafami kwoty 0,01 zł z przeznaczeniem na dostosowanie 

do potrzeb realizacji projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU w Kościelcu”. 

Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd przeznacza kwotę 5.140.460,00 zł z nadwyżki budżetowej wypracowanej za lata 

ubiegłe na pokrycie wynikające ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej z kwoty 

42.190.912,00 zł do kwoty 37.059.452,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 

16 lutego 2022 r.

Następnie Skarbnik omówił wykonanie planu finansowego powiatu za 2021 r. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyła Wicedyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Kole ds. Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej p. Szabelska oraz 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek, które przedstawiły 

działalność Poradni w zakresie wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci i młodzieży z powiatu 

kolskiego. Zarząd zapoznał się.

W dalszej części posiedzenia Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek 

poinformowała o pismach:

• Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kole - prośba 

o rozpatrzenie możliwości ufundowania nagród dla dzieci - laureatów konkursu 
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etapu regionalnego XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci, 

organizowanego przez KRUS pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko 

upadków znamy". Zarząd wyraził zgodę.

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o zabezpieczenie środków na 

pokrycie wkładu własnego w programie rządowym „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025" dla Zespołu Szkół RCKU w Kościelcu 

w rozdz. 80115, § 4240 - kwoty 3.000 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o zwiększenie 

planu wydatków na odprawę emerytalną w kwocie 16.612,00 zł w związku 

z przejściem na emeryturę nauczyciela. Zarząd wyraził zgodę, środki będą 

pochodzić z rezerwy na odprawy emerytalne w oświacie.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym jednostki, dot. m.in.: zakupu materaców ochronnych na 

salę gimnastyczną, należności od byłego pracownika, który nieprawidłowo pobierał 

wynagrodzenie za czas choroby. Zarząd wyraził zgodę na zakup materaców 

ochronnych z należności od byłego pracownika, który nieprawidłowo pobierał 

wynagrodzenie za czas choroby.

• Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang - prośba o wsparcie finansowe 

w organizacji wyjazdu na Mistrzostwa Europy w koszykówce na wózkach. Zarząd 

wyraził zgodę na przeznaczenie kwoty do 4.000,00 zł na pokrycie kosztów 

transportu.

• Szkolnej Ligi Strzeleckiej przy ZSOiT w Kłodawie - prośba o ufundowanie nagród 

dla uczestników zawodów strzeleckich w ramach VI edycji szkolnej Ligii 

Strzeleckiej. Zarząd wyraził zgodę na przeznaczenie na ten cel kwoty 3.000,00 zł.

• Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole - prośba o nagrody 

dla uczestników etapu powiatowego Olimpiady promocji zdrowego stylu życia. 

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych.

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba 

o wyrażenie zgody na nauczanie indywidualne. Zarząd wyraził zgodę na realizację 

nauczania indywidualnego w wymiarze 12 godz. tygodniowo w ramach środków 

zabezpieczonych w budżecie szkoły.
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• Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na utworzenie 

oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy. Koszt oddziału to ok. 9.300 zł 

(7.000 na wynagrodzenie dla nauczycieli + 2.300 zł na wynagrodzenie tłumacza). 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kole p. Frankowska - Rabsztyn oraz Główny 

księgowy p. Murakowski przedstawili bieżącą sytuację jednostki oraz zwrócili się z prośbą 

o zaliczkowe przekazanie środków finansowych w wysokości 320.000,00 zł 

z przeznaczeniem na opłatę za trwały zarząd oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne 

pracowników. Zwrot zaliczkowo przekazanych środków proponuje się od miesiąca czerwca 

br. Zarząd wyraził zgodę na zaliczkowe przekazanie środków w kwocie 297.000,00 zł.

Ad 7.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono tematy dotyczące:

• Uzgodnienia zjazdu do nieruchomości będącej własnością firmy Wood - Mizer w Kole. 

Powiatowy Zarząd Dróg zajmie się sprawą;

• Pisma Gminy Przedecz - informacja o braku środków finansowych aby partycypować 

w kosztach nowej inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej 3401P 

w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego Przedecz-Katarzyna”. Gmina Przedecz, 

podejmując Uchwałę Nr XXIII/168/2021, udzieliła pomocy finansowej w kwocie 

200.000 zł i wskazała jako priorytetowe zadanie dokończenie remontu drogi 

powiatowej nr 3406P w Katarzynie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3407P 

(Przedecz-Cząstków) oraz w Zalesiu do granicy z gminą Kłodawa w miejscowości 

Dzióbin;

• Pisma Urzędu Gminy w Osieku Małym - informacja, że na chwilę obecną nie jest 

możliwe wyasygnowanie w budżecie gminy środków na dofinansowanie opracowania 

dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3418P 

w zakresie budowy chodnika w m. Budki Nowe”. Podjęcie uchwały będzie możliwe w 

miesiącu maju br.;

• Pisma Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Rośle - prośba o ujęcie drogi powiatowej nr 3416P 
Grabina Wielka - Lisice, znajdującej się w miejscowości Rośle w bieżących pracach 
remontowych i doprowadzenie nawierzchni do odpowiedniego stanu technicznego.
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Ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg przystąpi do opracowania dokumentacji dla 

remontu drogi na odcinku gruntowym między Zalesiem a m. Rosie. PZD udzieli 

odpowiedzi na pismo;

• Protokołu ze spotkania w sprawie lokalizacji przejścia dla pieszych na ulicy Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie. Zarząd zapoznał się z proponowaną zmianą 

lokalizacji przejścia dla pieszych. Partycypacja w zadaniu będzie wynosiła 50% 

Powiat (20.000 zł), 50% Gmina Kłodawa (20.000 zł), środki z Gminy będą pochodzić 

z zabezpieczonych już na dotychczasową współpracę w zakresie remontów na terenie 

gminy Kłodawa. Zarząd wyraził zgodę;

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

miesiące od listopada 2021 r. do lutego 2022 r., łączne koszty wynoszą 795.594,70 zł;

• propozycji zwiększenia wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o kwotę 

260.000,00 zł w dziale 600 rozdział 60014 §4300 z uwagi na wysoki stopień 

zaangażowania środków w tym paragrafie. Ustalono, że kwota 140.000,00 zł będzie 

pochodziła z przesunięcia z §4210 na §4300;

• budowy drogi powiatowej nr 3401P Zbójno - Długie, proponuje się zabezpieczenie 

środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł (w podziale 10.000,00 zł Powiat, 

10.000,00 zł Gmina Kłodawa) na rozpoczęcie prac związanych z budową z uwagi na 

upływający termin pozwolenia na budowę. Zarząd wyraził zgodę, Powiatowy Zarząd 

Dróg wystosuje pismo do Gminy Kłodawa o zabezpieczenie środków;

• montażu finansowego zadań realizowanych wspólnie z Gminą Koło w związku 

z podjęciem przez Radę Gminy w Kole uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Kolskiego. Na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 3216P 

na odcinku Ochle - Lubiny” przyjmuje się środki Gminy w wysokości 100.000,00 zł, 

na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołajówek, 

przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia” 

przyjmuje się środki Gminy w wysokości 150.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

• zapytania projektanta opracowującego dokumentację dla zadania przebudowa drogi 

powiatowej na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny w sprawie przedłużenia terminu 

na opracowanie dokumentacji z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień z RDOŚ. 

Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 30 czerwca 2022 r.
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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
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