
Protokół nr 0022.193.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 19 sierpnia 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 
Kropidło wski.

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

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane ąuorum.

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 16 sierpnia 2022 r.

3. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

4. Zamknięcie obrad.

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 0022.192.2022 

z dnia 16 sierpnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

1



Ad 3.
Starosta przedstawił pisma jakie wpłynęły do Zarządu Powiatu:

1. Minister Finansów, ST3.4750.19.2022.p - informacja o zwiększeniu części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu kolskiego o kwotę 57.170,00 zł. 

Zwiększenie następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem 

nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub 

terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Zarząd zapoznał się.

2. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kole - 

prośba o podjęcie współpracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu Powiatowych 

Zawodów Sportowo - Pożarniczych OSP w charakterze współorganizatora. Zarząd 

wyraził zgodę, na powyższy cel zabezpieczono w budżecie powiatu kwotę 5.500,00 zł.

3. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.5.2022 - prośba 

o wprowadzenie zmian do budżetu powiatu na 2022 r. - podział środków finansowych 

pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych przez Wojewodę 

Wielkopolskiego w kwocie 38.803,74 zł. Na Dom Pomocy Społecznej w Kole przy 

ul. Poniatowskiego proponuje się zabezpieczenie kwoty 26.042,45 zł, natomiast na 

Dom Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Blizna - 12.761,29 zł. Środki przeznaczone 

zostaną na przygotowanie i zabezpieczenie Domów Pomocy Społecznej przed 

wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w tym na zakup środków 

ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry 

niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Radny Miasta Kłodawa, p. Ryszard Frątczak - prośba o uwzględnienie zadania 

przebudowa drogi powiatowej nr 3401P tj. ulicy Łęczyckiej w Kłodawie przy ubieganiu 

się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pismo skierowano do 

Powiatowego Zarządu Dróg, który udzieli odpowiedzi.

5. Urząd Miejski w Kole, KS.7231.07.2022 - informacja o wpływach z tytułu opłat 

wnoszonych w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych. Zarząd zapoznał 

się.

6. Burmistrz Miasta Dąbie, KLG.6722.1.2022 - zawiadomienie o podjęciu przez Radę 

Miejską w Dąbiu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Bród, Dąbie, Domanin, Gaj, Kupinin, 

Zalesie. Zarząd zapoznał się.
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7. Wojewoda Wielkopolski - wyrażenie zgody na zmiany w zakresie wykonywanych robót 

przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414PPrzedecz-Dziwie 

- Nowa Wieś Wielka - etap I”. Zarząd zapoznał się.

8. Wojewoda Wielkopolski - wyrażenie zgody na zmiany polegające na wykonaniu robót 

w zakresie zmiany średnicy przepustu oraz na wykonaniu dodatkowych zjazdów 

w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P 

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

zapoznał się.

9. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3021.2.2022 - prośba o dostosowanie 

klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Pionu z uwagi na zmianę rozporządzenia 

w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 

oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zarząd wyraził zgodę.

10. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.6.2022 - prośba o dokonanie 

zmian w planie finansowym Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego 

w Kole. Proponuje się zwiększenie dochodów oraz wydatków o kwotę 61.000 zł z tytułu 

refundacji wydatków związanych z pobytem obywateli Ukrainy w Bursie Szkolnej. 

Ponadto proponuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 48.003,62 

zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na PFRON, zakup paliwa do samochodów 

służbowych, zakup środków czystości, zakup usług. Zarząd wyraził zgodę.

Zarząd zapoznał się z informacją z otwarcia ofert na zadanie pn.: „Budowa sali gimnastycznej 

przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”. Wpłynęły 4 

oferty, wszystkie przekroczyły zaplanowany na to zadanie budżet - 6.000.000,00 zł. Najtańsza 

oferta opiewa na kwotę 8.197.770,00 zł. Zarząd nie wyraził zgody na zwiększenie budżetu 

zadania.

Starosta powrócił do tematu otwarcia ofert na zadanie pn.:„ Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew” dofinansowanego z Rządowego Funduszu 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. Zarząd wyraził zgodę na 

zwiększenie budżetu zadania. Zaproponowano również spotkanie z Wójtami Gminy Koło oraz 

Grzegorzew w temacie realizacji ww. zadania.
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Ponadto Zarząd wskazał jako zadanie, które będzie ubiegało się o dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg „Przebudowę drogi powiatowej nr 3218P na odcinku 

Kościelec - Gąsiorów”.

Na zakończenie posiedzenia Starosta poinformował, że Bank Gospodarstwa Krajowego 

wyraził zgodę na zmniejszenie do 130% wysokości poręczenia, które Powiat będzie musiał 

udzielić przy zaciągnięciu przez SPZOZ w Kole kredytu.

Ad 4,
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu;
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