
Protokół nr 0022.186.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 22 czerwca 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

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak 

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Wicestarosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane quorum.

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 15 czerwca 2022 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. 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 0022.185.2022 

z dnia 15 czerwca 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 następujące 

sprawy:

• prośbę o wprowadzenie zmian w planie wydatków dla Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu polegający na zwiększeniu Dz. 926, Rozdz. 

92605, §4300 - o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk 

sportowych „Orlik 2012" przy ZSRCKU w Kościelcu. Środki pochodzą z pomocy 

finansowej udzielonej przez Gminę Kościelec. Zarząd wyraził zgodę.

• prośbę o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu między 

paragrafami kwoty 200,00 zł w związku z decyzją Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kole dot. uiszczenia opłaty za kwestionowany obszar kontroli 

sanitarnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę.

• prośbę o zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Kole na 

funkcjonowanie utworzonego tam oddziału przygotowawczego w liceum 

ogólnokształcącym dla uczniów z Ukrainy oraz realizację zajęć dla ucznia w oddziale 

klasy III LO. Zwiększenia należy dokonać w Dz. 801, rozdział 80120 - ogółem 

w kwocie 12.495,00 zł. Powyższa zmiana związana jest z otrzymaniem środków na 

dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa. Zarząd wyraził zgodę.

• pismo Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o sfinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego z przeznaczeniem na doposażenie sali do nauki informatyki na łączną 

kwotę 30.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• pismo Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba 

o zwiększenie planu o kwotę 38.000,00 zł na remont-dotyczący połączenia dwóch sal 

lekcyjnych w jedną oraz zakupu mebli do utworzenia 24 stanowisk lekcyjnych do 

informatyki. Zarząd wyraził zgodę.
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• pismo Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - 

prośba o przyznanie środków finansowych w kwocie 50.808,02 zł na adaptację sali 

lekcyjnej na salę komputerową. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

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

1. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o dokonanie zmian w wydatkach w budżecie 

Powiatu Kolskiego na 2022 r. poprzez przesuniecie łącznej kwoty 100.000,00 zł na 

zadaniach remontowych w placówkach oświatowych. Zmiana podyktowana jest pilną 

potrzebą wykonania remontu pokrycia dachu na budynku Liceum Ogólnokształcącego 

w Kole oraz wymianą przeciekających świetlików dachowych. Ze względu na 

aktualizację kosztorysów inwestorskich zmianie uległy wartości kosztorysowe robót. 

Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zabezpieczenie środków w budżecie na 

realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół 

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole” Dział 801, rozdz. 80115 § 6050- 

4.650.000.00 zł, z czego w 2022 r. proponuje się zabezpieczenie kwoty 40.000,00 zł, 

natomiast w 2023 r. - 4.610.000,00 zł. Kwota 4.050.000,00 zł pochodzi 

z dofinansowania ze środków Rządowego Fundusz Polski Ład. W roku 2022 planuje 

się opracować dokumentację techniczno - kosztorysową oraz uzyskanie niezbędnych 

decyzji administracyjnych, natomiast w 2023 roku przeprowadzenie postępowania 

przetargowego, nadzór inwestorski nad realizacją i koszty promocji. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. Dom Pomocy Społecznej w Kole - w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę 

Wielkopolskiego planu dotacji dla Domu o kwotę 11.789,66 zł, jednostka zwraca się 

z prośbą o zwiększenie planu wydatków budżetowych Domu na 2022 rok w § 4210 

o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia oraz materiałów 

do drobnych prac remontowych. Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - prośba o zwiększenie środków finansowych o łączną 

kwotę 30.000,00 zł, w tym: Powiat Kolski (60%) - 18.000,00 zł, Gmina Koło (40 %) - 

12.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz 

zakontraktowania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Mikołaj ówek” oraz 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości Czołowo Kolonia”. Zarząd 

wyraził zgodę, środki będą pochodzić z przeniesienia niewykorzystanych środków 
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z zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34IIP od miejscowości Dzierzbice 

w kierunku drogi krajowej nr 92”.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - prośba o zwiększenie środków finansowych o łączną 

kwotę 60.000,00 zł, w tym: Powiat Kolski (60%) - 36.000,00 zł, Gmina Przedecz (40 %) 

- 24.000,00 zł w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego oraz 

zakontraktowania robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla zadania „Remont 

drogi powiatowej nr 3606P, w m. Katarzyna i w m. Zalesie” oraz „Remont drogi 

powiatowej nr 3414P w m. Dziwie i w m. Nowa Wieś Wielka”. Zarząd wyraził zgodę.

6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym PZD 

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027 

w postaci wprowadzenia nowych przedsięwzięć: „Budowa ulicy Toruńskiej 

w Kłodawie” (łączne nakłady finansowe 3 070 000,00 zł w tym: rok 2022- 10 000,00 

zł, rok 2023 - 3 060 000,00 zł) oraz „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie 

budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych” (łączne 

nakłady finansowe 6 680 000,00 zł w tym: rok 2022 - 30 000,00 zł, rok 2023 - 6 650 

000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 500,00 zł w związku z wpływem 

odsetek od środków na rachunku bankowym. Ponadto proponuje się przesunięcie 

pomiędzy paragrafami środków w łącznej kwocie 6.133,34 zł z przeznaczeniem na 

opłatę za użyczenie pomieszczeń biurowych. Zarząd wyraził zgodę.

8. Proponuje się zwiększenie planu dochodów powiatu o kwotę 47.200,00 zł w związku 

z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Babiak z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów-Przedecz” (Uchwała Rady Gminy 

Babiak). Zarząd wyraził zgodę.

9. Proponuje się zwiększenie planu dochodów o kwotę 85.000,00 zł w związku 

z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn.: 

„Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

10. Proponuje się zwiększenie planu dotacji celowych na 2022 rok z przeznaczeniem dla 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole w związku z otrzymaniem 

dotacji celowej w kwocie 144.124,00 zł na realizację przedsięwzięcia wzmocnienie 

motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji 
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Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa 

w latach 2022 - 2025”. Zarząd wyraził zgodę.

11. Proponuje się również przedłużenie abonamentu o 2 lata na korzystanie z bazy Inforlex. 

Środki na ten cel będą pochodzić ze środków bieżących Starostwa Powiatowego w Kole. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

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

Główny księgowy p. Łączkowski Poruszono następujące tematy:

1. Wniosek p. o ujednolicenie oznakowania poziomego na wszystkich

przejściach dla pieszych, które przecinają wyznaczone ścieżki rowerowe w Kole. 

Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi w zakresie ścieżek rowerowych przy 

drogach powiatowych w Kole.

2. Montaż finansowy dla zadania „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie”. W 2022 r. 

Powiat Kolski zabezpiecza środki w wysokości 10.000,00 zł, natomiast w 2023 r. 

Powiat zabezpiecza środki w kwocie 122.000,00 zł, Gmina Kłodawa - 88.000,00 zł, 

2.850.000,00 zł będzie pochodziło z dofinansowania z programu Polski Ład. Zarząd 

wyraził zgodę.

3. Pismo PZD kierowane do p. F - zmiana zaskarżonej decyzji PZD

w sprawie wykonania zjazdu do działki położonej w Przedczu. Zarząd zapoznał się.

4. Dot. zatwierdzenia projektu organizacji ruchu w związku z planowaną budową ścieżki 

rowerowej na odcinku Przedecz - Katarzyna. Przy udziale Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Ruchu Drogowego wyjaśniano kwestię związaną z lokalizacją 

przystanku autobusowego.

5. Dot. zwiększenia wartości zadania „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej 

nr 3422P w miejscowości Witowo” o kwotę 10.000,00 zł do wysokości 140.000,00 zł 

Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie udziału Gminy Osiek Mały o kwotę 4.000,00 zł 

oraz zwiększenie udziału powiatu kolskiego o kwotę 6.000,00 zł - środki pochodzą 

z zadania „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P 

w miejscowości Osiek Mały Kolonia”.

6. Dot. zadania „Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Witowo”. 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 
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drogą powiatową leżącą w ciągu drogi numer 3206P. Z dokonanych ustaleń wynika, że 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole nie może posłużyć się istniejącą dokumentacją 

projektową i pozwoleniem na budowę zadania pod nazwą: „Budowa odcinka drogi 

gminnej w miejscowości Witowo” bowiem PZD jest zarządem dróg powiatowych, 

a nie gminnych i nie może przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zadania o takiej 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. Należy spotkać się w tej sprawie 

z Wójtem Gminy Osiek Mały.

7. Powrócono do tematu realizacji zadań „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P 

od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów ” oraz 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka". 

W związku z brakiem zgody ze strony Burmistrza Przedcza na partycypację w robotach 

dodatkowych jakie pojawiły się w trakcie realizacji zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka" Zarząd postanowił 

wycofać zgodę na odbudowę kolektora deszczowego wraz z odpływem, zgodę wyraża 

się jedynie na jego udrożnienie. Postanowiono również wystosować do Wojewody 

Wielkopolskiego pisma z prośbą o zmianę terminów realizacji ww. zadań. Zarząd 

oczekuje także na stanowisko Radcy prawnego Starostwa Powiatowego w Kole 

w powyższej sprawie.

Ad 6.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński ......................................................................
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3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

2. Waldemar Banasiak
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