
Protokół nr 0022.176.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 13 kwietnia 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył wicestarosta 
Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz
Wicestarosta 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 6 kwietnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Skarbnik- propozycje zmian do budżetu powiatu

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Wicestarosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2,

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.175.2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa oraz 

główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono tematy dotyczące:

• rozliczenia wydatków na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022. Łączny koszt 

zimowego wyniósł 802 684,01 zł. W związku z wystąpieniem wolnych środków przy 

zimowym utrzymaniu dróg Zarząd Powiatu zdecydował, że niewykorzystane środki w 

wysokości 220 947,00 zł zostaną przesunięte na wydatki związane z bieżącym letnim 

utrzymaniem infrastruktury drogowej;

• rozliczenia środków na realizację zadania: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy 

Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”. Plan na realizację zadania wynosił 94 000,00 zł, 

w ramach realizacji zadania w 2021r. wydatki w kwocie 3 928,80 zł. Zarząd przyjął do 

wiadomości;

• pismo PZD w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu, które polegałyby na 

zmniejszeniu planu w dziale 600, rozdziale 60014 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł dot. 

zadania „Remonty bieżące dróg w gminie Kłodawa”. Jednocześnie zwiększa się plan 

o kwotę 20 000,00 zł w § 6050 na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P 

na odcinku Zbójno- Długie”. Ponadto proponuje się przyjęcie do budżetu powiatu 

pomocy finansowej z Gminy Kościelec, Koło i Babiak na inwestycje i remonty 

prowadzone na drogach powiatowych w 2022r. i tym samym zmniejszeniu wkładu 

własnego Powiatu. Zarząd wyraził zgodę, zmiany zostaną przedstawione na 

najbliższej sesji Rady Powiatu.

Wicestarosta przedstawił pismo Stella Building SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie dot. 

prośby o wyrażenie zgody na zlokalizowanie zjazdu z działki nr 10/13 na drogę 

wewnętrzną zlokalizowaną w Kole, przy ul. Kolejowej na działce nr 10/16 będącej 

własnością Powiatu Kolskiego tj. w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w 

Kole. Zarząd nie podjął decyzji, powróci do tematu.
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Ad 4.

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

• Wydział Organizacyjny - prośba o zabezpieczenie środków w kwocie 80.000,00 zł 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w dziale 750 rozdział 75020 

§ 6060 na zakup sprzętu serwera dla Starostwa Powiatowego. Zarząd wyraził zgodę.

• Wydział Organizacyjny - prośba o przesunięcie między rozdziałami kwoty 

120 360,00 zł w związku budową instalacji hydrantowej w budynku A Starostwa 

Powiatowego w Kole. Powyższe zadanie jest realizowane na podstawie decyzji 

Komendanta Powiatowego PSP w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

• Wojewoda Wielkopolski informacja o zwiększeniu planu dotacji celowej na rok 2022 

w dziale 754, rozdziale 75411 § 2110 o kwotę 5 000 zł. Środki zostaną przeznaczone 

na wypłatę świadczeń motywacyjnych strażakom pełniącym służbę w komendach PSP 

na terenie województwa. Zarząd wyraził zgodę.

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym ZST w Kole polegające na zwiększeniu dochodów w dziale 801, 

rozdziale 80115 § 0970 o kwotę 4 200 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia 

na potrzeby Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej Pracowników Oświaty. 

Zarząd powróci do tematu.

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty- prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym ZST w Kole polegające na dokonaniu zmian pomiędzy §§ kwoty 

8 704,00 zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. Ponadto proponuje się dokonanie przesunięć 

pomiędzy §§ kwoty 8 560,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby 

pełniącej funkcję IODO oraz wykonującej zadania z zakresu BHP. Zarząd wyraził 

zgodę.

• uchwała Rady Miejskiej w Kole - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 

przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic 

Sienkiewicza - Toruńska- 3-go Maja w Kole”, „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu 

dla pieszych na ulicy Nowo warszawskiej w Kole”; „ Przebudowa ulicy Kolejowej 

w Kole w zakresie budowy chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy
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Bliznej”, „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do 

ulicy Toruńskiej w Kole”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu 

środków finansowych.

• uchwała Rady Gminy w Babiaku - w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kolskiemu w kwocie 212 569,77 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz”. Zarząd wyraził zgodę 

na wprowadzenie do budżetu środków finansowych.

• uchwała Rady Gminy w Kościelcu- w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Powiatowi Kolskiemu w kwocie 35 000,00 zł na wykonanie zadania inwestycyjnego: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego 

w m. Ruszków Pierwszy w kierunku m. Dobrów”. Zarząd wyraził zgodę na 

wprowadzenie do budżetu środków finansowych.

Ponadto Zarząd zapoznał się z Uchwałą Nr SO-5/0954/49/2022 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2022r. w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Kolskiego za 202Ir. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia jest 

pozytywna.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

Podpisy Członków Narządu:
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