
Protokół nr 0022.173.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 30 marca 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:30. 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 23 marca 2022 r.

3. Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego” i ustalenia zasad 
uczestnictwa w konkursie.

4. p. Jokiel - zmiany do planu dochodów i wydatków Pionu BZ związane z uchodźcami z 

Ukrainy i funduszem pomocy

5. Skarbnik - propozycje zmian w budżecie powiatu, uchwała Zarządu Powiatu w sprawie 
wykonanie planu finansowego za 2021 r.

6. p. Sobczak - dot. zwiększenie środków na budowę sali gimnastycznej przy ZSRCKU w 
Kościelcu

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
1 |

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 

0022.172.2022 z dnia 23 marca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Szymon Czerwiński przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ogłoszenia konkursu „Rolnik Roku Powiatu 

Kolskiego” i ustalenia zasad uczestnictwa w konkursie.

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 0025.173.262.2022

Ad 4.
Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Robert Jokiel zwrócił się z prośbą o 

zwiększenie planu dochodów w dziale 754, rozdziale 75495 § 0970 o kwotę 165 000,00 zł. 

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 165 000,00 zł w dziale 754, rozdziale 

75495 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł, § 4260 o kwotę 25 000,00 zł, § 4300 o kwotę 125 000,00 

zł. Środki z Funduszu Pracy zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy obywatelom 

Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

1. Uchwała Rady Gminy w Osieku Małym- udzielenie pomocy finansowej w kwocie 

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

zadań pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w 
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miejscowości Osiek Mały Kolonia” (wartość zadania 370 000,00 zł) oraz 

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości 

Witowo” (wartość zadania 130 000,00 zł). Powyższe zadania realizowane będą przy 

udziale finansowym Gminy Osiek Mały w wysokości 40% wartości inwestycji, 

udziale Powiatu i RFRD. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do 

budżetu.

2. PCPR (FK.3001.3.2022) - przyznanie przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji 

celowej na rok 2022 w dziale 855 rozdziale 85508 kwoty 21011,44 zł z 

przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku wychowawczego oraz obsługę programu 

„Rodzina 500+”. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji (OP.3021.7.10.2022)- prośba o dokonanie 

zwiększenia w planie wydatków w Zespole Opiekuńczo- Wychowawczego w Kole w 

dziale 801, rozdziale 80149 kwoty 1 506,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022. Zarząd wyraził zgodę.

4. Gmina Chodów zaproponowała zmniejszenie wartości zadania pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 

92” o kwotę 26 000,00 zł do wysokości 474 000,00 zł oraz wprowadzenie nowego 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P na odcinku drogi krajowej nr 92 

w kierunku miejscowości Aleksandrów” w kwocie 26 000,00 zł. Powyższe zadania 

realizowane będą przy udziale finansowym Gminy Chodów w wysokości 40% 

wartości inwestycji, udziale Powiatu i RFRD. Zarząd wyraził zgodę.

5. Pismo SPZOZ.ADTE-SZ.071.1.2022.IRK - prośba o sfinansowanie ujednoliconego 

systemu zarządzania zagrożeniami UTM. Koszty zakupu platformy bezpieczeństwa 

wyniosą ok. 35 000,00 zł brutto. Zarząd nie wyraził zgody na przyznanie środków na 

powyższy cel.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego w 

sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego i 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole za 202Ir.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5
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- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.173.263.2022

Ad 6.
Obecna na posiedzeniu p. Justyna Sobczak zwróciła się z prośbą o zwiększenie środków w 

budżecie powiatu kolskiego na lata 2022-2023 na realizację zadania „Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu” 

o kwotę 625 000,00 zł. Wzrost środków na ww. zadanie wynika z rewizji kosztorysów 

inwestorskich, stanowiących niezbędny element postępowania oraz przygotowania projektu 

likwidacji studni głębinowej znajdującej się w obrysie nowoprojektowanej sali 

gimnastycznej. Zarząd po analizie wniosku nie wyraził zgody na zwiększenie planu 

wydatków na tym etapie realizacji zadania. W trakcie dyskusji poruszono również problem 

spełnienia warunków w zakresie elektromobilności przy ogłaszaniu postępowań o 

zamówienia publiczne.

Ad 7.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa poruszył tematy dotyczące:

1. otwarcia ofert na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica- Grzegorzew” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 947 000,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe w 

budżecie na powyższe zadanie wynoszą 6 121 000,00 zł. Zarząd po dyskusji podjął 

decyzje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na ww. zadanie i 

wszczęciu kolejnego postępowania.

2. realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie- Nowa 

Wieś Wielka- Etap I” - zaawansowanie prac wynosi 29%.

3. realizacja zadania: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od skrzyżowania z 

drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów” zaawansowanie prac wynosi 

8,67%.

4. pisma z Urzędu Gminy Chodów (KDBP.7226.24.2022) dot. uzupełnienia ubytków 

powstałych po okresie zimowym na drogach powiatowych znajdujących się na terenie 

gminy Chodów. PZD wykonało prace na wskazanych odcinkach dróg.
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5. pisma radnego Tomasza Barańskiego dot. przycinki zarośli w pasie drogowym oraz 

zrywki pobocza na drodze powiatowej Bierzwienna Długa - Dziubin. PZD dokonało 

przycinki zarośli.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:, Mai wina Morzycka

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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