
Protokół nr 0022.198.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 22 września 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00. 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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 14 września 2022 r.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - projekt uchwały Zarządu.

4. Skarbnik - propozycje zmian w budżecie powiatu.

5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - sprawy bieżące.

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

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - projekt uchwały Rady Powiatu.

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. 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 0022.197.2022 

z dnia 14 września 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości 

Powiatu Kolskiego na lata 2023 - 2025.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.198.292.2022

Ad 4.

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

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

na przesunięciu między rozdziałami kwoty 150.000,00 zł. Środki te proponuje się 

przeznaczyć na remont pokrycia dachowego budynku Starostwa, schodów 

zewnętrznych od strony parkingu (wejście od piwnicy) oraz wymianę grzejników 

żeliwnych w budynku A Starostwa. Zarząd wyraził zgodę na dokonanie zmian w planie 

oprócz zabezpieczenia środków na remont pokrycia dachowego. Wydział OR zmieni 

kwotę przesunięć w planie finansowym;

2. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania - prośba o zwiększenie planu dochodów 

i wydatków o kwotę 322.000,00 zł (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy). Środki 

przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe wydatki bieżące na 

zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz zakup usług związanych 

z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę;



3. Powiatowy Urząd Pracy w Kole - prośba o zwiększenie planu dochodów o kwotę 

5.115,00 zł (środki z egzekucji kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego oraz 

wpłat z tytułu oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom). Proponuje się również 

zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.930,00 zł (środki ze zwiększonych dochodów 

oraz z przesunięcia pomiędzy paragrafami). Środki przeznacza się na wynagrodzenie 

dla radcy prawnego, zakup mebli, opłatę za administrowanie, składki na PPK. Zarząd 

wyraził zgodę;

4. Wydział Ochrony Środowiska - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

polegających na przesunięciu między działami kwoty 7.238,19 zł. Środki przeznacza 

się na przeprowadzenie klasyfikacji gruntów zalesionych przez Wydział Geodezji, 

Kartografii i Katastru. Skarbnik przekazał, że Naczelnik Wydziału GK poinformował 

go, że na powyższe zadanie wystarczająca będzie kwota 3.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę na przesunięcie kwoty 3.000,00 zł;

5. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 9.297,29 zł 

z tytułu otrzymania części kary od Wykonawcy robót budowlanych inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka-Etap I”. 

Zarząd wyraził zgodę.

Sekretarz poinformował, że Fundacja Saint-Gobain zaoferowała udzielenie wsparcia 

finansowego w wysokości ok. 180.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom 

z Ukrainy. Fundacja proponuje przeznaczyć te środki na remont pokoi w Bursie Szkolnej 

w Kole, w której zamieszkują uchodźcy z Ukrainy. Sekretarz przekazał, że pokoje te znajdują 

się na ostatnim piętrze Bursy w skrzydle, w którym remontu wymaga również dach. Szacowany 

koszt remontu dachu to ok. 130.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na współpracę z Fundacją, 

poprosił Sekretarza o uzgodnienie z Kierownikiem Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania czy 

istnieje możliwość przeznaczenia środków z Funduszu Pomocy na remont dachu.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych 

w Kole p. Drożdżewski, Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu p. Kujawa oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek.

1. Dyrektor Drożdżewski zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie wydatków 

szkoły polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 4.500,00 zł. 

Środki te przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń pracowników i dojazdów na 

szkolenia w związku ze wzrostem liczby uczestników szkolenia. Zarząd wyraził zgodę.



• Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poinformowała o wniosku 

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole w sprawie 

przydzielenia godzin ponadwymiarowych kierownikowi szkolenia 

praktycznego Pani Rajewskiej na czas nieobecności nauczyciela przedmiotów 

zawodowych, w wymiarze 9 godzin średniorocznie. Opinia Wydział Oświaty, 

Kultury i Promocji jest w tej sprawie pozytywna. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dyrektor Kujawa przedstawił wyjaśnienia do proponowanych na wcześniejszym 

posiedzeniu Zarządu zmian w planie finansowym jednostki. Po zapoznaniu się 

z wyjaśnieniami Zarząd nie wyraził zgody na dokonanie proponowanych zmian. 

Dyrektor przedstawi nowe pismo.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji przedstawiła pisma:

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy maturalnej w wymiarze 16 godzin 

tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę w ramach środków zabezpieczonych w budżecie 

szkoły;

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla uczennicy klasy III w wymiarze 16 godzin tygodniowo. 

Zarząd wyraził zgodę w ramach środków zabezpieczonych w budżecie szkoły;

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

polegających na przesunięciu pomiędzy rozdziałami łącznej kwoty 31.250,00 zł. Środki te 

przeznacza się na realizację 3. Powiatowej Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego. Zarząd 

wyraził zgodę;

• Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - w związku ze zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej na rok 2022 dla Powiatu Kolskiego w kwocie 177.971,00 zł 

spowodowanym zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych 

nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku, Wydział 

zwraca się z prośbą o dokonanie zwiększenia planu wydatków dla jednostek oświatowych 

o kwotę 77.857,20 zł. Natomiast pozostałe środki w wysokości 100.113,80 zł proponuje 

się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków w Dz. 801, rozdz. 80195, § 4210 (rezerwa 

oświatowa). Zarząd wyraził zgodę;

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

polegających na przesunięciu między rozdziałami łącznej kwoty 55.000,00 zł. Celem ww. 



zmian jest dostosowanie planu wydatków w związku ze zwiększeniem liczby uczniów 

w Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Szkoleniowym Wiedza i w Liceum 

Ogólnokształcącym Sokrates oraz aktualizacja podstawowej stawki kwoty dotacji 

w związku z podwyżkami dla nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę;

• Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole - prośba o zwiększenie 

planów na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników 

administracji Zespołu o I etat od stycznia 2022 r. Zwiększenie zatrudnienia spowodowane 

było zmianami w obsłudze finansowo-kadrowej zawartymi w porozumieniu pomiędzy 

Starostwem Powiatowym w Kole, a Zespołem Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym 

w Kole. Pani Naczelnik poinformowała, że nie uzyskała informacji o wysokości 

wynagrodzenia jakie otrzymywała ta osoba w Starostwie dlatego opinia Wydziału OP jest 

pozytywna. Zarząd poprosił Wicestarostę o ustalenie informacji o wysokości 

wynagrodzenia. Zarząd powróci do tematu. Pani Naczelnik poprosiła o zabezpieczenie 

środków na wynagrodzenie dla ww. osoby na sesji we wrześniu ponieważ ZOEW nie ma 

w budżecie środków na wypłatę wynagrodzenia;

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o zwiększenie 

planów na wydatki płacowe (od października br.) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia 

pracowników administracji Zespołu o I etat od lutego 2022 r. Zwiększenie zatrudnienia 

spowodowane było zmianami w obsłudze finansowo-kadrowej zawartymi w porozumieniu 

pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kole, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących 

i Technicznych w Kłodawie. Pani Naczelnik poinformowała, że nie uzyskała informacji 

o wysokości wynagrodzenia jakie otrzymywała ta osoba w Starostwie dlatego opinia 

Wydziału OP jest pozytywna. Zarząd poprosił Wicestarostę o ustalenie informacji 

o wysokości wynagrodzenia. Zarząd powróci do tematu;

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy w wymiarze 3 godzin tygodniowo. 

Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z budżetu szkoły.

' Starosta poinformował o piśmie Ministra Finansów - informacja o przekazaniu dodatkowych 

środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań 

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami 

będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Pani Szkudlarek zwróciła się z prośbą o zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół 

Technicznych w Kole w związku z otrzymaniem ww. środków w kwocie 12.055,00 zł. Środki 



te przeznacza się na funkcjonowanie utworzonego w ZST oddziału przygotowawczego dla 

uczniów z Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę.

Na zakończenie p. Szkudlarek poruszyła temat ustalenia nowych wysokości dodatków 

motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół. Zarząd pozostawił dodatki na 

dotychczasowym poziomie, będą one obowiązywać do końca 2022 r.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska oraz p.o. Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski. Pani 

Dyrektor poinformowała o:

• podpisaniu umowy z wykonawcą zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej 

SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”. Pojawił się problem z projektem 

architektonicznym dlatego wykonawca nie może jeszcze rozpocząć prac. Pani Dyrektor 

w ciągu kilku dni rozwiąże problem;

• planowanym ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa wraz 

z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole w związku z Covid-19 — II”;

• podpisaniu nowego kontraktu na ratownictwo medyczne, szpital otrzymał wyższą 

stawkę w nowym kontrakcie;

• planowanym ogłoszeniu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń 

zdrowotnych w Oddziale Wewnętrznym I;

• powrócono do tematu kredytu na spłatę zobowiązań. Pani Dyrektor przekazała, że 

wstępne zainteresowanie udzieleniem kredytu szpitalowi wyraził bank PKO BP. Szpital 

prowadzi rozmowy w tym temacie. Skarbnik poinformował, że Bank Gospodarstwa 

Krajowego zmienił swoją propozycję w kwestii poręczenia kredytu, BGK obecnie 

proponuje ustanowienie hipoteki na majątku szpitala lub zmniejszenie kwoty 

poręczenia przez Powiat. Zarząd oczekuje na pisemne stanowiska banków.

Starosta przedstawił pismo Narodowego Funduszu Zdrowia dot. aneksów do umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zmianą wyceny świadczeń. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 7.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła projekt 

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu 

Kolskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 



Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Kolskim w 2022 roku. Zarząd zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag.

Następnie p. Rusin poinformowała o:

• ilości wolnych miejsc dla mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej - łącznie 15 

wolnych miejsc;

• wyrażeniu zgody przez jedną z rodzin zastępczych pełniącej funkcję pogotowia 

rodzinnego na przyjęcie małoletniej. Pani Rusin informowała o sprawie na posiedzeniu 

Zarządu w dniu 31 sierpnia br.

Ad 8.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

Grzegorz Kujawa, Zastępca Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. 

Poruszono tematy dotyczące:

• otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na zadanie pn.: „Remont nawierzchni odcinka 

drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości Witowo”. W wyznaczonym terminie 

wpłynęła jedna oferta na kwotę 159.335,85 zł, w budżecie powiatu zabezpieczono na to 

zadanie kwotę 150.000,00 zł. W celu wyłonienia wykonawcy PZD wnosi o zwiększenie 

środków na zadanie o kwotę 9.800,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

• wniosku Radnego Rady Miejskiej w Kole p. Tomczyka skierowanego do Radnego 

Powiatu Kolskiego p. Pioruna w sprawie remontu chodnika wraz z krawężnikami 

wzdłuż ul. Powstańców Wielkopolskich w Kole. Zarząd zapoznał się;

• pisma do Wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P 

w miejscowości Głębokie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - 

Przedecz” o podanie informacji o zaawansowaniu robót na ww. zadaniach. Zarząd 

zapoznał się;

• zmian w planie finansowym powiatu polegających na przesunięciu pomiędzy 

paragrafami środków w kwocie 130.000,00 zł. W ramach pozostałych środków na 

zadaniu „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ulicy Łąkowej 

w Kłodawie” zostanie opracowania dokumentacja projektowa na przebudowę ulicy. 

W ramach zwiększonych środków na zadaniu „Remonty bieżące dróg w gminie 

Kłodawa” zostanie wykonany remont odcinka drogi powiatowej w m. Głogowa. Zarząd 

wyraził zgodę;



• pism Wojewody Wielkopolskiego dotyczących dokonania korekt informacji 

o rozliczeniu dokonanych płatności i wykonanych robót dla zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - etap I”. PZD przesłało 

do Wojewody stosowne korekty.

Ad 9.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu: f

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak


