
Protokół nr 0022.184.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 10 czerwca 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00. 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 31 maja 2022 r.

3. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Starosta 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 0022.183.2022 

z dnia 31 maja 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

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

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośbą o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 

8.793,00 zł. Środki przeznacza się na nagrody dla funkcjonariuszy zastępujących 

strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków polegającej 

na przesunięciu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 26.800,00 zł. Środki przeznacza 

się na „Zakup i montaż kamer dla budynku Starostwa Powiatowego w Kole”. Zarząd 

wyraził zgodę.

3. Biuro Rady i Zarządu - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków polegającej na 

przesunięciu pomiędzy rozdziałami kwoty 3.700,00 zł. Środki przeznacza się na opłatę 

roczną oprogramowania do głosowania elektronicznego orz transmisji wideo sesji Rady 

Powiatu. Zarząd wyraził zgodę.

4. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomiczno- 

Administracyjnych w Kole zwraca się z prośba o zwiększenie planu wydatków na 

odprawę emerytalną w kwocie 21.672,00 zł w związku z przejściem na emeryturę 

pracownika. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - prośba o dokonanie zmian w budżecie. 

Zwiększa się plan dochodów oraz wydatków o kwotę 60.000,00 zł. Środki zostały 

przyznane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego na: zakup sprzętu 

pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania 

operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z ochrony gruntów rolnych. 

Powyższe środki przeznacza się na zakup 3 komputerów z monitorami, zakup 

urządzenia wielofunkcyjnego - drukarka, skaner formatu A3 oraz przełącznik do 

serwera. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

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

Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:
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1. Pismo do Wójta Gminy Osiek Mały o rozpatrzenie możliwości przeprowadzenia postę

powania o udzielenie zamówienia dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka drogi 

gminnej w miejscowości Witowo” z środków Powiatu Kolskiego. Droga ta w związku 

z opracowaną przez Gminę Osiek Mały w 2021 r. dokumentacją projektową w dniu 

31.12.2021 r. uzyskała decyzję o pozwoleniu na budowę. Koniec roku nie pozwolił na 

realizację drogi gminnej. Z dniem 01.01.2022 r. na mocy uchwał uprzednio podjętych 

przez Radę Gminy Osiek Mały i Radę Powiatu Kolskiego droga ta stała się drogą po

wiatową leżącą w ciągu drogi numer 3206P. Z dokonanych ustaleń wynika, że Powia

towy Zarząd Dróg w Kole nie może posłużyć się istniejącą dokumentacją projektową 

i pozwoleniem na budowę zadania pod nazwą: „Budowa odcinka drogi gminnej w miej

scowości Witowo” bowiem PZD jest zarządem dróg powiatowych, a nie gminnych i nie 

może przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zadania o ta

kiej nazwie. Istnieje możliwość przekazania terenu pod realizację inwestycji na rzecz 

Gminy Osiek Mały przez Powiat Kolski - Powiatowy Zarząd Dróg w Kole w drodze 

umowy użyczenia. Starosta porozmawia z Wójtem Gminy Osiek Mały. Zarząd powróci 

do tematu.

2. Dot. przygotowania aneksów do umów z wykonawcą zadań: "Przebudowa drogi powia

towej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdu- 

tów" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś 

Wielka - Etap I". Główny księgowy PZD poinformował, że Burmistrz Przedcza nie wy

raził zgody na współfinansowanie dodatkowych robót. Zarząd powróci do tematu. 

Prośby o zwiększenie środków finansowych na zadanie „Przebudowa nawierzchni od

cinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo” o kwotę 6.000 zł (Powiat 

Kolski), 4.000 zł (Gmina Osiek Mały). Po dokonaniu otwarcia ofert zabezpieczone na 

to zadnie środki okazały się niewystarczające. Zarząd ustalił, że brakujące środki na 

powyższe zadanie w łącznej kwocie 10.000 zł zostaną uzupełnione z pozostałych środ

ków z zadania „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P 

w m. Osiek Mały Kolonia”.

Starosta opuścił posiedzenie.

3. Dot. dokonania zmian w planie finansowym PZD oraz w Wieloletniej Prognozie Finan

sowej Powiatu Kolskiego związanych z zakupem piasku i soli oraz zakupem usług przy 

zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2022/2023. Zarząd powróci do tematu.
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4. Pismo Biura SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k. - informacja, że z przyczyn niezależnych 

od Biura niemożliwe jest dotrzymanie poszczególnych terminów zawartych w harmo

nogramie prac projektowych oraz terminu realizacji całego zadania (budowy północnej 

obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P). Biuro przesyła korektę harmo

nogramu prac projektowych z prośbą o zatwierdzenie. Wprowadzone zmiany związane 

są z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowa

niach oraz uzyskiwania uzgodnienia dotyczących sieci energetycznych (ENERGA). 

Biuro zwraca się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania tj. uzyskanie pra

womocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na dzień 

15.03.2023 r. Zarząd powróci do tematu.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyła Główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Kaźmierczak oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak. 

Główna księgowa SPZOZ w Kole omówiła sprawozdanie z działalności statutowej SPZOZ 

w Kole za 2021 r. Zarząd zapoznał się.

Poruszono również kwestię pozyskania dofinansowania zewnętrznego na zakup karetki wraz 

z wyposażeniem oraz drobnego sprzętu na potrzeby szpitala. Zarząd powróci do tematu.

Ad 6.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole p. Poronin poruszyła następujące tematy:

• prośba o ponowne rozpatrzenie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 r. 

W związku z większymi wpływami pochodzącymi od jednostek będących członkami 

Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty p. Dyrektor 

zwróciła się z prośbą o zwiększenie dochodów Dz. 801 Rozdz. 80115 § 0970 w kwocie 

4.200,00 które przeznacza się na wydatki - remont lokalu udostępnionego do obsługi tej 

działalności Dz. 801 Rozdz. 80115 § 4270. Zarząd wyraził zgodę;

• prośba o zwiększenie planu wydatków na odprawę emerytalną w kwocie 21.672,00 zł 

w związku z przejściem na emeryturę pracownika. Zarząd wyraził zgodę;

• prośba o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki w czerwcu 2022 r. 

W związku z wpływami z tytułu najmu pomieszczeń w celu przeprowadzenia 

Kwalifikacji Wojskowej na terenie powiatu kolskiego zwiększa się dochody o kwotę 

6.000,00 zł. Środki te przeznacza się na remont korytarza łączącego wyremontowaną 

salę fitness z pozostałą częścią szkoły. Ponadto dokonuje się przesunięcia między 

rozdziałami kwoty 800,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy dla dwóch 

samochodów osobowych stanowiących zasób Zespołu Szkół Technicznych w Kole 4



przez uprawnionego rzeczoznawcę celem przeprowadzenia procedury zbycia środków 

ruchomych i pomocy dydaktycznych. Zarząd wyraził zgodę.

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

• Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Dąbiu n. Nerem - prośba 

o dofinansowanie wyjazdu na XVII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza 

w Piłce Nożnej dwóch drużyn (kategorie "Ministrant" i "Lektor młodszy") z parafii św. 

Mikołaja w Dąbiu nad Nerem, które odbędą się od 28 do 29 czerwca br. w Kołobrzegu. 

Całkowity koszt udziału obu drużyn wynosi około 9.000 zł. Zarząd nie wyraził zgody.

• Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Koła Nr 7 w Kole - prośba o objęcie 

patronatem oraz współorganizację zawodów wędkarskich dla dzieci z okazji „Dnia 

Dziecka”, które odbędą się w dniu 19.06.2022 r. na Zalewie Ruszkowskim. Prośba 

o zakup pucharów i nagród dla uczestników zawodów. Zarząd nie wyraził zgody.

• Powiatowego Klubu Młodzieżowego LOK „Kolska Starówka” - prośba o wsparcie 

rzeczowe „Dwuboju Sportowo Obronnego” o puchar Starosty Kolskiego. Zarząd 

wyraził zgodę na ufundowanie pucharu.

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków 

polegających na przesunięciu pomiędzy rozdziałami łącznej kwoty 65.000,00 zł. 

Zmiana podyktowana jest koniecznością urealnienia planu wydatków na dotacje dla 

szkół niepublicznych w związku ze zmianą stawki za jednego ucznia. Zarząd wyraził 

zgodę.

• Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o dokonanie zmian w planie jednostki: przesunięcie pomiędzy paragrafami kwoty 

86,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kole za czynności związane z przeprowadzoną kontrolę sanitarną oraz 

przesunięcie pomiędzy rozdziałami kwoty 6.576,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie 

wydatków w projekcie „Ze szkoły na rynek pracy" w związku ze zwiększeniem liczby 

uczestników projektu. Zarząd wyraził zgodę.

• Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty - w związku z wejściem w życie przepisów 

ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela zwiększających 

wynagrodzenia nauczycieli od dnia 01.05.2022 r. Referat przedłożył skutki podwyżek 

w rozbiciu na poszczególne szkoły ze wskazaniem kwot według klasyfikacji 

budżetowej o które następuje wzrost wynagrodzeń i konieczność zwiększenia planów 
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wydatków budżetowych w poszczególnych placówkach oświatowych Powiatu 

Kolskiego. Zarząd powróci do tematu.

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

udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Kole Pani Katarzynie 

Poronin do podpisania porozumienia w ramach programu „mLegitymacja” szkolna z Ministrem 

Cyfryzacji w imieniu, którego działa Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy 

Instytut Badawczy.

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 0025.184.271.2022 

Ad 7.

Wicestarosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbie na lata 

2022 - 2025 z perspektywą na lata 2026 - 2029”

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 0025.184.272.2022

• W sprawie powołania Kapituły Konkursu w celu wyłonienia laureatów w konkursie 

„Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”

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 0025.184.273.2022 

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.



Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski ............................................ ......................

2. Sylwester Chęciński .............. .....................................................

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

7


