
Protokół nr 0022.192.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 16 sierpnia 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 

Sylwester Chęciński.

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 Powiatu

Wicestarosta 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 3 sierpnia 2022 r.

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

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

5. Sprawy bieżące oświaty: Dyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno-
Wychowawczego, Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Kościelcu, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 
Technicznych w Kłodawie, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Kierownik Referatu ds. Obsługi 
Finansowej Oświaty.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.191.2022 

z dnia 3 sierpnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.



W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski.

Dyrektor Wiśniewska zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie środków w wysokości 177 289,00 

zł na realizację zadanie „Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej SPZOZ w Kole do 

realizacji porodów rodzinnych”. Konieczność zabezpieczenia środków wynika z uwagi na 

różnicę cen kosztorysów inwestorskich w I kwartale 2022 r. i zestawienia wartości kosztorysów 

inwestorskich zaktualizowanych w lipcu 2022 r. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie 

środków. Skarbnik poinformował o przyznaniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotacji 

celowej w wysokości 1 186 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. 

„Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów 

rodzinnych”.

Wicestarosta odczytał pismo Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

Zakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole zawiadamiające o braku realizacji przez Dyrekcję szpitala ustawy z dnia 

26 maja 2022r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 

niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych 

ustaw. Dyrektor Iwona Wiśniewska odnosząc się do w/w pisma wyjaśniła, że pracownicy 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę za miesiąc lipiec otrzymali wynagrodzenia, bez 

uwzględnienia proponowanych ustawowo podwyżek. Dyrektor zapewniła, że różnica 

wynagrodzeń dla osób wymienionych w w/w zostanie wypłacona po podpisaniu aneksu do 

umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, w którym wycena świadczeń zagwarantuje 

sfinansowanie podwyżek dla pracowników szpitala. Obecna propozycja aneksu do umowy z 

NFZ nie pokrywa nawet w 50% środków jakie są potrzebne na przyznane ustawowo podwyżki. 

Zarząd ustalił, że odpowiedź na pismo dla Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole przygotuje Wydział Kadr, Płac i Zdrowia.

Ad 4.

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

1. Wojewoda Wielkopolski - informacja o przyznaniu z rezerwy ogólnej budżetu państwa 

dotacji celowej w wysokości 1 186 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania 

pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów 

rodzinnych”. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o ujęcie w planie 



finansowym w dziale 754 rozdziale 75411 § 6060 kwoty 100 000,00 zł - dotacja w 

ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. 

„Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawcze- ratowniczego dla Komendy 

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

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 

4 700,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego 

oraz uzupełnienie brakującej kwoty na delegacje służbowe krajowe. Zarząd wyraził 

zgodę.

4. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków polegające na 

przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 2 282,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na 

zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zarząd wyraził zgodę.

5. Powiatowy Urząd Pracy w Kole- prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki polegające na przesunięciu między paragrafami kwoty 9 295,00 zł z 

przeznaczeniem na regulację płac w jednostce. Zarząd wyraził zgodę.

Na posiedzenie przybył Starosta Robert Kropidłowski.

Ad 5.

• Dyrektor Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno - Wychowaczego w Kole zwrócił się z 

prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków polegające na przesunięciu między 

paragrafami kwoty 75 219,12 zł. Zmiany wynikają z niedoszacowania planu wydatków, 

który wystąpił z powodu niedostosowania podziału kosztów i wydatków budżetowych 

oraz uregulowania wysokich zobowiązań. Zwiększenie planu wydatków dokonuje się 

ze względu na odejście pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności, co 

spowodowało wzrost składki na PFRON, zakup paliwa do samochodu służbowego 

(wynika to z przyczyn niedoszacowania planu, który został opracowany na podstawie 

cen z 202Ir, gdzie litr paliwa kosztował 4,50 zł, a obecnie wynosi ok. 7,00 zł), zakup 

środków czystości, zakup materiałów i wyposażenia, pokrycie wydatków związanych z 

infrastrukturą informatyczną, wzrost cen za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, 

wywóz śmieci i ścieków. Zarząd nie podjął decyzji w zakresie proponowanych zmian, 

powróci do tematu na kolejnym posiedzeniu.

Dyrektor Kupiński poruszył kwestię wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie



Szkolnej w Kole oraz wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie 

czyli dziennej stawki żywieniowej dla bursy i internatu SOSW w Zespole Opiekuńczo 

- Edukacyjno - Wychowawczym w Kole. Zarząd po dyskusji zaakceptował kwotę 

18 zł za wyżywienie wychowanków oraz kwotę 85,00 zł miesięcznie za 

zakwaterowanie.

• Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwrócił się z 

prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki polegające na zwiększeniu 

planu wydatków na odprawę emerytalną w kwocie 21 274,00 zł w związku z przejściem 

na emeryturę pracownika obsługi. Środki pochodzą z przesunięć między §§ w dziale 

801, rozdziale 80107. Niewykorzystane środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 

w wysokości 397,05 zł przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w zakresie 

wynagrodzeń osobowych nauczycieli w dziale 801, rozdziale 80120 § 4790. Pozostałe 

zmiany polegają na dokonaniu przesunięć między paragrafami kwoty 14 007,00 zł. 

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na zakup usług wywozu nieczystości, 

ścieków, przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku szkoły i sali 

gimnastycznej, konieczność naprawy urządzeń kotłowni olejowej oraz pokrycia 

kosztów naprawy uszkodzonej instalacji wodociągowej w budynku szkoły. Zarząd 

wyraził zgodę na dokonanie powyższych zmian.

• Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 

zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie budżetowym jednostki, polegające na 

zwiększeniu planu dochodów w dziale 801, rozdziale 80115 § 0978 o kwotę 5 450,00 

zł (środki z pomocy finansowej na zakup nawozów mineralnych) oraz § 0830 o kwotę 

7 732,57 zł (dochody z wykonania usług kombajnowania zboża). Powyższe środki 

planuje się przeznaczyć na zakup w okresie jesiennym materiałów do uprawy pola 

należącego do szkoły, zakup części do kombajnu oraz zakup środków czystości. 

Pozostałe zmiany polegają na dokonaniu przesunięć między paragrafami kwoty 6 

400,00 zł w zakresie wynagrodzenia dla nauczyciela, w związku z zorganizowaniem 

zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Kolejna 

zmiana w budżecie jednostki dotyczy dostosowania planu wydatków budżetowych do 

potrzeb jednostki. Środki w wysokości 6 500,00 zł planuje się przeznaczyć na zakup 

usług wywozu nieczystości, ścieków oraz ochronę mienia. Środki pochodzą z 

oszczędności z działu 801, rozdziału 80146 oraz działu 854, rozdziału 85410. Zarząd 

wyraził zgodę na dokonanie zmian.

Następnie dyrektor Kujawa zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu wydatków na 



odprawę emerytalną w kwocie 22 392,00 zł w związku z przejściem na emeryturę 

pracownika obsługi. Zarząd wyraził zgodę.

Dyrektor Kujawa poruszył temat ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w 

internacie szkoły i wyżywienie. Zarząd zaakceptował kwotę 16 zł za wyżywienie dla 

wychowanków oraz ustalił kwotę 85,00 zł miesięcznie za zakwaterowanie w internacie 

szkoły.

• Zastępca dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole Piotr Mierzejewski przedstawił 

propozycje zmian w planie finansowym, polegające na zwiększeniu planu wydatków w 

związku otrzymaniem środków na dodatkowe zadania oświatowe- pomoc obywatelom 

Ukrainy w kwocie 11 784,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów, 

wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych oraz pomoc dydaktyczną. 

Zarząd wyraził zgodę.

• Następnie p. Szkudlarek zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w dziale 

921, rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł. Środki pochodzą z darowizny 

Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole na dożynki powiatowe. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczył dyrektor Grzegorz Kujawa. Poruszono następujące tematy:

• otwarcie ofert na zadanie pn.:„ Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica - Grzegorzew ” dofinansowanego z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. 

Wpłynęła jedna oferta na kwotę 10 879 350,00 zł. Zabezpieczone środki finansowe w 

budżecie na powyższe zadanie wynoszą 6 121 000,00 zł. Do powyższej kwoty należy 

jeszcze doliczyć kwotę waloryzacji gwarantowanej wynagrodzenia, wzrostu kosztów 

wykonawcy, koszty nadzoru inwestorskiego. W celu kontynuacji procedury przetargowej 

i wyłonienia wykonawcy należy zwiększyć środki finansowe o brakujące środki oraz 

przeniesienie niewykorzystanych środków z 2022r. na kolejne lata. Zarząd nie podjął 

decyzji w tym temacie, powróci do sprawy na kolejnym posiedzeniu.

• wyboru zadań, które będą się ubiegały o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg.

Starosta Robert Kropidłowski opuścił posiedzenie.

Dyrektor omówił projekt uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii o pozbawieniu 

drogi kategorii drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:



- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.192.282.2022

Zarząd zapoznał się z pismami w sprawie:

- rozliczenia kosztów realizacji w latach 2021-2022 inwestycji „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w kierunku 

miejscowości Rdutów”. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 2 824 236,13 zł. Środki z 

RFRD: 1 911 391,09 zł, środki z Gminy Chodów: 365 138,02 zł, środki z Powiatu- 547 

707,02 zł.

- informacja o nałożeniu na firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. 

kary umownej za zwłokę w stosunku do terminu zakończenia robót budowlanych 

inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz- Dziwie - Nowa 

Wieś” w wysokości 13 281,84 zł.

- pismo z PRDM S.A. Stanowisko Prokuratorii Generalnej w sprawie zmiany umowy 

(waloryzacji wynagrodzenia) z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen.

Ad 7.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.
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