
Protokół nr 0022.178.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 27 kwietnia 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. 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 20 kwietnia 2022 r.

3. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych w Kole.

4. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2021 r. - Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

5. Propozycje zmian do budżetu, zatwierdzenie sprawozdań finansowych powiatu za 

2021 r.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Zlokalizowanie zjazdu na nieruchomości będącej własnością Powiatu - Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

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 

0022.177.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego odwiedzili Zespół Szkół Technicznych w Kole, 

gdzie zapoznali się z postępem prac budowlanych przy realizacji zadania „Rozbudowa 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”.

Ad 4.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole omówiła „Ocenę zasobów 

pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2021 rok”. Dokument ten jest przygotowany 

w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, a co za tym idzie odnosi się 

przede wszystkim do zasobów dotyczących infrastruktury, kadry, organizacji pozarządowych 

oraz nakładów finansowych na zadania z zakresu pomocy społecznej. Dyrektor Rusin 

przedstawiła również wnioski końcowe oceny:

1) Należy kontynuować działania łagodzące skutki zmian demograficznych, tj. działania 

skierowane na pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym;

2) Należy rozwijać rodzinną pieczę zastępczą;

3) Należy stopniowo zwiększać wysokość środków finansowych przekazywanych na 

realizację zadań powiatu w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i pieczy zastępczej 

oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

4) Należy zwiększyć zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia;

5) Należy kontynuować działania skierowane na aktywizację społeczną i zawodową osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym;

6) Należy dążyć do ciągłego wzrostu jakości świadczonej pomocy i wsparcia w oparciu 

o zapisy „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Kolskiego na lata 2021 

- 2025”;

Zarząd zapoznał się.

2



Następnie p. Rusin poinformowała, że Powiat Kolski otrzymał dofinansowanie ze środków 

Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 154.350,00 zł. 

Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Dzięki pozytywnie 

rozpatrzonemu wnioskowi wsparciem zostało objętych 5 osób niepełnosprawnych z terenu 

powiatu kolskiego, w tym 3 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 roku życia.

Ad 5.

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

• w związku z pozyskaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

zwiększa się plan wydatków w ZST w Kole na funkcjonowanie utworzonego oddziału 

przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy. Dochody zwiększa się: dział 801, rozdział 

80195 § 2700 o kwotę 4.140,00 zł. Wydatki zwiększa się: dział 801, rozdział 80195 

§ 4790 o kwotę 3.417,53 zł dział 801, rozdział 80195 § 4110 o kwotę 587,47 zł dział 

801, rozdział 80195 § 4120 o kwotę 83,73 zł dział 801, rozdział 80195 § 4710 o kwotę 

51,27 zł. Zarząd wyraził zgodę;

• zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu uzyskania dochodów z odsetek 

bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz 

wpływu naliczonej kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. 

Dochody zwiększa się: dział 600, rozdział 60014 § 0920 o kwotę 1.000,00 zł, dział 

756, rozdział 75618 § 0580 o kwotę 600,00 zł. Wydatki zwiększa się: dział 600, 

rozdział 60014 § 4300 o kwotę 600,00 zł dział 758, rozdział 75818 § 4810 o kwotę 

1.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

• dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami w planie finansowym KPPSP w Kole, celem 

pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki zmniejsza się; 

dział 754, rozdział 75411 § 4180 o kwotę 8.264,00 zł Wydatki zwiększa się: dział 754, 

rozdział 75411 § 4610 o kwotę 8.264,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

• zmniejsza się plan dochodów i wydatków, w związku z niskim kosztem obsługi zadań 

realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kole na podstawie Ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem C0VID-I9, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także wydanych na jej podstawie 

rozporządzeń wykonawczych. Dochody zmniejsza się: dział 853, rozdział 85333 

§ 2690 o kwotę 250,00 zł Wydatki zmniejsza się: dział 758, rozdział 75818 § 4810 

o kwotę 25,00 zł, dział 853, rozdział 85333 § 4210 o kwotę 225,00 zł. Zarząd 

zapoznał się.

Następnie Skarbnik przedstawił sprawozdania finansowe powiatu za 2021 r. Zarząd przyjął 

bilans z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, 

Zastępca dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono tematy 

dotyczące:

• wprowadzenia ograniczenia prędkości na drodze powiatowej nr 3404P w m. Tarnówka 

Grzegorzewska w związku z powstaniem uskoku na dojeździe do mostu;

• oczekiwania na wycenę wykonawcy zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P 

Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka " - Etap I kosztu wykonania dodatkowych 

przepustów;

• oczyszczenia kolektora znajdującego się na ul. Kościuszki w Przedczu;

• pism Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Kole - powiadomienia 

o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 

umowy i zgłoszenie roszczenia o zmianę umowy. Pisma dotyczą zadań: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - Etap I” oraz 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 

92 w kierunku miejscowości Rdutów”;

• wniosku } sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
części paja przyszłą inwestycję - budowa stacji paliw LPG. Zarząd

wyraził zgodę na wydzierżawienie z uwagą dotyczącą konieczności przeniesienia 

zbiornika na paliwo poza obręb pasa drogowego;

• zadań: przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dierzbice w kierunku 

DK nr 92 (kwota środków do wykorzystania: 130.556,50 zł) oraz przebudowa 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek Mały Kolonia (kwota 

środków do wykorzystania: 130.000 zł). Skarbnik zwrócił uwagę na upływający 

4



termin wraz z końcem 2022 r. na wykorzystanie pozostałych środków z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych na powyższe zadania;

• propozycji zwiększenia stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak powrócił do wniosku fumy 

Stella Building SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia 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. Wnioskodawca ma już uzgodniony zjazd do 

nieruchomości od ul. Składowej. Naczelnik Ziemniak przedstawił pismo Dyrektora Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole, która z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

poruszających się po ww. drodze wewnętrznej negatywnie odniosła się do propozycji 

wnioskodawcy. Proponuje się utworzenie wyjazdu z nakazem lewoskrętu z ww. 

nieruchomości w drogę wewnętrzną, Naczelnik Ziemniak ustali z Naczelnikiem Wydziału 

Komunikacji i Ruchu Drogowego ewentualne obostrzenia i możliwość ich egzekwowania na 

drodze wewnętrznej.

Ad 8.
Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole - prośba 

o zabezpieczenie środków na wkład własny powiatu w kwocie 8.750,00 zł w związku 

z ubieganiem się o wsparcie finansowe z programu Aktywna tablica. Zarząd wyraził 

zgodę. Środki zostaną zabezpieczone na sesji w maju br.

2. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o wyrażenie zgody na sprzedaż, a w przypadku braku chętnych na zakup, likwidację 

składników majątku ruchomego (dwóch samochodów). Pojazdy te są w złym stanie 

technicznym, a wysokie koszty naprawy przekraczają ich wartość. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała/Anna Krupińska

5. Henryk Tomczak

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

Podpisy Członków Zarządu:
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