
Protokół nr 0022.180.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 11 maja 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00. 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 Powiatu

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 4 maja 2022 r.

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

4. Sprawy bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

5. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r. - Skarbnik.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. 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 

0022.179.2022 z dnia 4 maja 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

• Chóru Famego „LUTNIA” z Koła - prośba o udzielenie pomocy w realizacji „ Koncertu 

Wiosennego" - zasponsorowanie 20 szt. plakatów oraz pomoc w opłaceniu słupów 

ogłoszeniowych w celu rozreklamowania tego wydarzenia. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o zabezpieczenie 20% wkładu własnego 

w łącznej kwocie 7.000,00 zł na udział w rządowym projekcie rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz podnoszenia kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody 

na realizację nauczania indywidualnego. Zarząd wyraził zgodę na przyznanie 12 

godzin tygodniowo w ramach środków finansowych zaplanowanych w budżecie 

szkoły.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (p. Szarecki opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.180.265.2022
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Ponadto powrócono do tematu kosztów funkcjonowania stołówek przy ZOEW w Kole oraz 

ZSRCKU w Kościelcu. Ustalono, że Wicestarosta oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 

i Promocji spotkają się w tej sprawie z dyrektorami ZOEW w Kole i ZSRCKU w Kościelcu. 

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak powrócił do wniosku firmy 

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. Zarząd proponuje utworzenie wyjazdu z nakazem lewoskrętu z ww. 

nieruchomości w drogę wewnętrzną oraz ustawienie przy bramie wjazdowej na teren ZOEW 

w Kole zakazu wjazdu dla osób postronnych (z wyłączeniem pracowników ZOEW, uczniów 

oraz klientów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole). Naczelnik Wydziału 

Komunikacji i Ruchu Drogowego omówił ewentualne obostrzenia i możliwość ich 

egzekwowania na drodze wewnętrznej, a także przedstawił procedury związane z organizacją 

ruchu. Zarząd po stronie wnioskodawcy pozostawia oznakowanie terenu oraz przebudowę 

nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej (od skrzyżowania z ul. Kolejową do wysokości 

bramy wjazdowej na teren ZOEW w Kole) wraz z chodnikiem. Należy wydać wnioskodawcy 

powyższe warunki wykonania zjazdu do nieruchomości.

Następnie Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił 

projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kole. Trwałym zarządem zostaną objęte nieruchomości gruntowe sklasyfikowane pod 

drogę powiatową, położone na terenie Gminy Osiek Mały. Zarząd podjął ww. decyzję.

Ponadto p. Ziemniak poinformował o piśmie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - wniosek 

w sprawie wydzierżawienia odcinka pasa drogowego ul. Opałki w Kole. Naczelnik 

przygotował opinię w tej sprawie. Starosta poinformował, że wniosek był rozpatrywany na 

wcześniejszym posiedzeniu Zarządu.
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Powrócono także do tematu sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza w Kole, budynku 

oraz gruntu po Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Kole. Zarząd wyraził 

zgodę na ogłoszenie przetargu, kwota wywołania będzie wynosić 998.000,00 zł.

Ad 5.

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

1. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - Dyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno - 

Wychowaczego w Kole zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie zmian w planie 

finansowym. W związku ze zmianą rozliczania usług w zakresie BHP i Ochrony 

Danych Osobowych, które realizowane były w paragrafie 4170 na podstawie umów 

zleceń podpisanych z osobami fizycznymi, a obecnie osoby te rozpoczęły działalność 

gospodarczą i będą dokonywały obciążenia za w/w usługi w formie rachunku, 

zmniejsza się w Dziale 801 Rozdziale 80102 § 4170 o kwotę 600,00 oraz w Dziale 

854 Rozdziale 85410 § 4170 o kwotę 6.000,00 celem zwiększenia w Dziale 801 

Rozdziale 80102 § 4300 o kwotę 600,00 oraz w Dziale 854 Rozdziale 85410 § 4300 

o kwotę 6.000,00. W związku ze koniecznością przeprowadzenia okresowego 

szkolenia w zakresie BHP dla wszystkich pracowników, dokonuje się zmian w ramach 

środków własnych tj. zmniejsza się w Dziale 801 Rozdziale 80102 § 4270 o kwotę 

1.200,00 oraz w Dziale 854 Rozdziale 85410 § 4270 o kwotę 1.000,00 celem 

zwiększenia w Dziale 801 Rozdziale 80134 § 4700 o kwotę 700,00, w Dziale 854 

Rozdziale 85406 § 4700 o kwotę 600,00 oraz w Dziale 854 Rozdziale 85410 § 4700 

o kwotę 900,00. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 

dochodów i wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej na 2022 rok w dziale 

852, rozdział 85202 w następujący sposób: zwiększa się plan dochodów z tytułu: 

naliczonych kar umownych w związku z zerwanymi przez kontrahentów umowami 

oraz sprzedażą zużytych składników majątkowych. Zwiększa się jednocześnie plan 

wydatków z przeznaczeniem na: zakup: materiałów i wyposażenia niezbędnego do 

bieżącego utrzymania Domu oraz podatek od nieruchomości. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Organizacyjny - prośba o zabezpieczenia środków w kwocie 307.200,00 brutto 

w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole na rok 2022 w: Dziale 750 rozdz. 

75095 § 6050 - „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na zadanie 

„Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem 
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A i B Starostwa Powiatowego w Kole" w związku ze zwiększonymi kosztami robót. 

Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - propozycja montażu finansowego zadania: 

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi 

powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka” - 124.000,00 zł (przygotowanie 

dokumentacji projektowej). Udział Gminy wynosi 49 600,00 zł, natomiast udział 

Powiatu 124 000,00 zł. Okres realizacji: lata 2022 i 2023. Zarząd wyraził zgodę.

5. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o dokonanie zmian planu wydatków 

w ramach projektu pn. „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu" 

w następujących działach i paragrafach: Wydatki - Dział 801 Rozdział 80195 

Zmniejszenie - plan Starostwo Powiatowe: § 2007 o kwotę = 7.264,80 zł § 2009 

o kwotę = 403,33 zł. Zwiększenie plan ZSRCKU Kościelec : § 4247 o kwotę = 

7.264,80 zł, § 4249 o kwotę = 403,33 zł. Wydatki - Dział 854 Rozdział 85416 

Zmniejszenie: § 3247 o kwotę = 0,14 zł, Zwiększenie: § 3249 o kwotę = 0,14 zł. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z pismem Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.04.2022 - wpływy 

z tytułu opłat wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych, za miesiąc 

kwiecień 2022 r.

W związku z brakiem zainteresowania przetargiem na zbycie samochodu służbowego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole marki Opel Vectra Zarząd wyraził zgodę na nieodpłatne 

przekazanie ww. pojazdu Komendzie Powiatowej Policji w Kole.

Starosta omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie opinii o pozbawieniu dróg kategorii drogi powiatowej 

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (p. Szarecki opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.180.266.2022
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• w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym 

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych czyli eksploatację, 

konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (p. Szarecki opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.180.267.2022

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska 

.................. ................................

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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