
Protokół nr 0022.182.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 24 maja 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9.30 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne 

możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym 

oraz posiada łączność sieciową. Następnie Starosta przystąpił do stwierdzenia ąuorum.

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

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Szkół 
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

3. Propozycje zmian w budżecie powiatu.

4. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

5. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.

Ad 2.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt 
uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 



przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu Szkół Rołnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Kościełcu.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.182.269.2022 

Ad 3.

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

1. Pion bezpieczeństwa i Zarządzania - prośba o zwiększenie planu dochodów w dziale 

754, rozdziale 75495 § 2700 o kwotę 213 500,00 zł. Jednocześnie zwiększa się plan 

wydatków o kwotę 213 500,00 zł w dziale 754, rozdziale 75495 § 4210 (zakup 

materiałów i wyposażenia) - kwota 16 000,00 zł, § 4260 (zakup energii) - 50 000,00 

zł, § 4300 (zakup usług pozostałych) - 147 500,00 zł. Powyższe środki zostaną 

przeznaczone na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na 

terytorium RP, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Zarząd wyraził 

zgodę.

2. PZD w Kole - prośba o zwiększenie planu wydatków majątkowych w PZD w Kole na 

realizację zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz”- o kwotę 

118 000,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie” 

- o kwotę 360 000,00 zł. Zabezpieczenie powyższych środków pozwoli na 

zakontraktowanie wykonania robót. Zarząd wyraził zgodę.

3. Uchwała Rady Gminy w Olszówce (XXXVII/220/2022 z 17 maja 2022r.) - w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w kwocie 144 306,03 zł na 

wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w 

miejscowości Głębokie”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie do budżetu środków 

finansowych.

4. Uchwała Rady Gminy w Olszówce (XXXVII/221/2022 z 17 maja 2022r.) - w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu w kwocie 49 600,00 zł na 

wykonie dokumentacji technicznej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości 

Olszówka”. Zadanie będzie zrealizowane w trybie dwuletnim. Zarząd wyraził zgodę 

na wprowadzenie do budżetu środków finansowych.



5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocj i - w związku z otrzymaniem środków na realizacj ę 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i 

opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zwiększa się plan 

dochodów i wydatków w ZST w Kole o kwotę 12 011,00 zł na funkcjonowanie 

utworzonego oddziału przygotowawczego dla uczniów Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Ponad to Zarząd zapoznał się z pismami:

- Powiatowego Zarządu Dróg w Kole (PZD/542- Int/SL/5 8/2022) dot. wykonania remontu i 

uzupełnienia brakujących znaków na drogach powiatowych w gminie Chodów.

- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (DF-1.6020.31.2.2022.MK)- informacja o 

przyznaniu z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego środków na finansowanie przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2022r. zadań realizowanych w ramach priorytetów Rady 

Rynku Pracy - kwota 168 948,00 zł

- SP ZOZ w Kole (SPZOZ.SD.004.3.2022MG) - prośba o sfinansowanie kosztów realizacji 

zadania: „Uzupełnienie pokryć dachowych budynków SP ZOZ w Kole”. Przewidywany 

koszt przedsięwzięcia wyceniono na ok. 250 000,00 zł brutto. Zarząd powróci do tematu.

Ad 5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakoń 
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