
Protokół nr 0022.202.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 19 października 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. 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 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. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 12 października 2022 r.

3. Skarbnik, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Dyrektorzy szkół - 

propozycje zmian w budżecie.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

5. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

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

7. Sprawy bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
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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 0022.201.2022 

z dnia 12 października 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. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 14.000,00 zł z tytułu zwrotu 

kosztów użyczenia lokalu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole oraz 

odsetek od rachunków bankowych. Proponuje się również zwiększenie planu wydatków 

o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zarząd 

wyraził zgodę;

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 

473,35 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji dla Domu. Środki planuje się 

przeznaczyć na zakup wyposażenia oraz materiałów do drobnych prac remontowych. 

Zarząd wyraził zgodę;

3. Wojewoda Wielkopolski - informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 

2022 o kwotę 11.520,00 zł. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie 

realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku 

z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu powiatu;

4. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków na 2022 rok 

polegającej na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 7.000,00 zł z przeznaczeniem 

na wynagrodzenia bezosobowe. Zarząd wyraził zgodę;

5. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków na 2022 rok 

polegającej na przesunięciu pomiędzy działami łącznej kwoty 14.202,00 zł 

z przeznaczeniem na koszty administracji, zakup materiałów biurowych 

i eksploatacyjnych oraz wysyłkę listów. Zarząd wyraził zgodę; 2



6. Minister Finansów - informacja o przyznaniu dodatkowych środków w kwocie 

23.399,00 zł na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, 

wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zarząd 

wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu;

7. Minister Finansów - informacja o przyznaniu dla Powiatu Kolskiego dodatkowej kwoty 

dochodów 6.076.607,20 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Skarbnik 

proponuje wprowadzenie tych środków jako przychody do projektu budżetu na 2023 r. 

Zarząd wyraził zgodę;

8. Uchwały Rady Gminy Grzegorzew w sprawie udzielenia w latach 2022 - 2024 pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy 

Gminą Grzegorzew a Powiatem Kolskim (dotyczy realizacji zadań pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P 

w zakresie budowy pasa pieszo-rowerowego w odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy 

Północnej w Grzegorzewie”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica - Grzegorzew”, „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa 

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”). 

Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do projektu budżetu na 2023 r.;

Na zakończenie Skarbnik przekazał informację Ministra Finansów o rocznych planowanych 

kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2023 r., kwocie dochodów z tytułu 

udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób 

prawnych na 2023 r.

W dalszej części posiedzenia uczestniczyła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 

p. Szkudlarek oraz Dyrektorzy szkół: ZOEW w Kole, ZSRCKU w Kościelcu oraz ZST w Kole.

1. Dyrektor Kupiński zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia 

stanowiska wicedyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego 

w Kole Pani Anecie Brdyś na okres od 01.11.2022 roku do 31.08.2026 roku z uwagi na 

złożenie rezygnacji z funkcji wicedyrektora ZOEW przez p. Krzysztofa Sójeckiego. 

Zarząd wyraził pozytywną opinię.

Ponadto p. Kupiński zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki. Proponuje zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 8.044,96 zł 

w związku ze zwrotem nadpłaty składek ZUS. Środki te przeznacza się na 
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wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych. Proponuje się również przesunięcia 

pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 350.060,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dyrektor Kujawa zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie finansowym 

jednostki. Proponuje zwiększenie dochodów i wydatków o łączną kwotę 27.217,71 zł 

w związku ze sprzedażą pszenicy i owsa oraz samochodu. Środki te przeznacza się na 

zakup nawozów do uprawy gruntów oraz na zakup obieraczki do warzyw na potrzeby 

kuchni przy internacie. Proponuje się również przesunięcia pomiędzy paragrafami na 

łączną kwotę 98.970,00 zł z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne, zakup 

opon do przyczepy maszyny rolniczej, zakup piłek do gry, podróże służbowe, zakup 

materiałów do ogrodzenia szkoły. Proponuje się również zmniejszenie planu wydatków 

o kwotę 350.000,00 zł w związku z powstałymi oszczędnościami z tytułu wynagrodzeń 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Zarząd wyraził zgodę na proponowane 

zmiany, środki z oszczędności wprowadza się do budżetu powiatu na rezerwę 

oświatową.

Dyrektor zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na ustalenie stawki za obiady 

dla nauczycieli korzystających ze stołówki przy internacie. Proponuje się kwotę 

16,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

3. Dyrektor Poronin zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację nauczania 

indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, 

środki na realizację nauczania będą pochodzić z budżetu szkoły.

Kierownik gospodarczy ZST w Kole p. Królasik zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian 

w planie finansowym jednostki. Proponuje zwiększenie dochodów i wydatków o łączną 

kwotę 26.050,00 zł w związku z wpłatami z tytułu duplikatów legitymacji szkolnych, 

z tytułu najmu pomieszczeń szkoły oraz zwrotu kosztów energii elektrycznej. Środki te 

przeznacza się na zakup paliwa do samochodów, remont oświetlenia klatek 

schodowych, wykonanie przeglądów okresowych. Proponuje się również przesunięcia 

pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 218.946,79 zł z przeznaczeniem m.in. na 

wynagrodzenia osobowe i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, 

zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.

Skarbnik zwrócił uwagę na wykorzystanie pozostałych środków przez ZST w Kole na 

uczniów z Ukrainy. 4



Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła następujące 

tematy:

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - dot. wyrażenia zgody na zmiany w planie 

wydatków Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole w projekcie 

„Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe” polegającej na 

przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 1.118,77 zł. Środki przeznacza się na zakup 

papieru i tonerów do drukarki. Zarząd wyraził zgodę;

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o zmiany w planie wydatków Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole. Zwiększa się plan dochodów 

i wydatków o kwotę 4.137,97 zł. Środki te przeznacza się na zakup materiałów do 

malowania i usunięcia szkód w zalanym pomieszczeniu. Zarząd wyraził zgodę;

• Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - zabezpiecza się środki finansowe w planie 

Starostwa Powiatowego na organizację 3 Powiatowej Gali Mistrzów, zakup 

powiatowych kalendarzy, zakup materiałów promocyjnych z logo powiatu (łącznie 

30.000,00 zł). Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu. Zarząd 

wyraził zgodę;

• Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami 

i rozdziałami łącznych środków w kwocie 318.400,00 zł celem dostosowania planu 

wydatków w związku ze zwiększeniem liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023 

w szkołach niepublicznych. Zarząd wyraził zgodę;

• Projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy 

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2023 rok. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

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

Poruszono tematy dotyczące:

• realizacji zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na 

ul. Nowowarszawskiej w Kole”. W wyniku wzrostu cen towarów, usług i robót 

planowane pierwotnie roboty wyceniane na 24.200,00 zł musiały zostać znacznie 
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ograniczone. Wyłączone z realizacji zostało doświetlenie przejścia, a z robót drogowych 

wyłączono oznakowanie poziome. Podpisanie umowy z wykonawcą robót poprzedzone 

zostały kilkoma zapytaniami ofertowymi. Do zakończenia zadania pozostaje 

oświetlenie przejścia z nadzorem szacowane na chwilę obecną na 24.000,00 zł 

(w podziale 50% Powiat, 50% Gmina Miejska Koło). Dyrektor Kujawa zwrócił się 

z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia budżetu zadania o kwotę 12.000,00 zł 

celem jego zakończenia. Zarząd wyraził zgodę;

• dalszych prac związanych z realizacją zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła 

w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”;

• Dyrektor Kujawa powrócił do propozycji przeznaczenia niewykorzystanych środków 

z realizacji zadań na drogach powiatowych w partycypacji z Gminą Olszówka w kwocie 

159.304,87 zł na nowe zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Tomaszew - Drzewce”. Pan Kujawa poinformował, że Wójt Gminy Olszówka wyraził 

zgodę na realizację zadania. Zarząd również wyraził zgodę;

• uzgodnienia dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od 

miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi krajowej nr 92”;

• wytycznych do ogłoszenia zamówienia publicznego dla zadania „Przebudowa dróg 

i ulic powiatowych w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo 

- rowerowych”. Zarząd proponuje przyjęcie najprostszego rozwiązania dla PZD;

• opóźnienia w realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów- 

Przedecz”;

• wyrażenia opinii w sprawie możliwości wykonania dojścia z chodnika ul. PCK w Kole 

do kontenera handlowego umiejscowionego na sąsiedniej działce. Zarząd wyraził 

zgodę.

Członek Zarządu p. Szarecki zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku stop przy skrzyżowaniu 

w Dębach Szlacheckich na drodze w kierunku Zero mina. Dyrektor Kujawa przekazał, że należy 

to zgłosić Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył tematy dotyczące: 

1. dokonania zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022 rok polegającej na 

przesunięciu między paragrafami kwoty 4.437,00 zł na §4390 zakup usług 

obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Zwiększenie wydatków na §4390 

jest związane ze zwiększeniem kwoty dotyczącej wydanych zezwoleń na wykonywanie 
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regularnych przewozów drogowych osób dla Przedsiębiorstwa Komunikacji 

Samochodowej w Koninie S.A. Zarząd wyraził zgodę;

2. projektu Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2023 r. 

w związku z przygotowywanym do złożenia przez Powiat Kolski wnioskiem o objęcie 

dopłatą w 2023 r. realizacji zadania własnego organizatora w zakresie przewozów. 

Zarząd nie wniósł uwag do projektu;

3. prośby o uwzględnienie w budżecie Powiatu Kolskiego i Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2025 w zakresie zakup materiałów 

i wyposażenia - zakup druków pozwolenia czasowe, spersonalizowanych dowodów 

rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, międzynarodowych praw jazdy, legitymacji 

instruktora, druków do realizacji zadań prawa przewozowego poniższych zmian: 

zmniejszenie w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na 

lata 2021 - 2025 - zadanie własne powiatu w zakresie zakup materiałów i wyposażenia 

o kwotę łączną 600.000,00 zł na rok 2022 r. (300.000,00 zł) i 2023 r. (300.000,00 zł) 

Wartość zadania po aneksie i zmianach - 3.800.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;

4. zabezpieczenia kwoty 128.000,00 zł brutto w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na realizację zadania w 2023 roku pod nazwą usuwanie i parkowanie 

pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego z następującym 

podziałem: kwotę 50.000 zł brutto planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie środków 

dla Wykonawców wyłonionych w procedurze zapytania ofertowego na realizację 

zadania związanego z holowaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach strzeżonych 

na terenie Powiatu Kolskiego, kwotę 78.000 zł brutto planuje się przeznaczyć na 

zabezpieczenie środków na rozliczenie kosztów za pojazdy nieodebrane przez 

właścicieli, pozostające na parkingach strzeżonych. Zarząd wyraził zgodę;

5. uwzględnienia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego 

w przedsięwzięciu dotyczącym „Realizacji zadań własnych organizatora (powiatu) 

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” na rok 

2023 kwoty 591.894,00 zł. Konieczność zabezpieczenia wskazanej kwoty wynika 

z upływającym w dniu 31.12.2022 r. terminem obowiązywania umowy na świadczenie 

autobusowych usług przewozowych o charakterze użyteczności publicznej w Powiecie 

Kolskim zawartej z Operatorem i przewidywanym zawarciem nowej umowy na rok 

2023 celem wykonania w/w przedsięwzięcia. Zarząd wyraził zgodę; 7



6. uwzględnienia w budżecie Powiatu Kolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego w zakresie przedsięwzięcia dotyczącego „Zakupu tablic 

rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole” na rok 2023 kwoty 230.000.00 zł. 

(dział 750 rozdział 75020 §4300). Związane jest to z kończącą się obecnie obowiązującą 

umową na powyższe zadanie i związanym z tym podjęciem działań dotyczących 

dokonania ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych tablic rejestracyjnych na 

rok 2023 r. Zarząd wyraził zgodę.

Członek Zarządu p. Szarecki zwrócił się z prośbą o ustawienie znaku stop przy skrzyżowaniu 

w Dębach Szlacheckich na drodze w kierunku Żeromina.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyli p.o. Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski, Główna księgowa 

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

Główna księgowa przedstawiła program naprawczy SPZOZ w Kole oraz zestawienie 

wykonania świadczeń na poszczególnych oddziałach. Ponadto poinformowała, że Bank PKO 

wstępnie wyraził zgodę na udzielenie szpitalowi kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł. Zarząd 

zapoznał się.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak omówiła projekty uchwał Rady Powiatu 

Kolskiego:

• w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole;

• w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 

2022 i 2023.

Zarząd nie wniósł uwag do projektów.

Następnie p.o. Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski poinformował o:

• planowanym od listopada br. ograniczeniu ilości personelu średniego na dyżurach 

w oddziale położniczo - ginekologicznym z uwagi na realizację zadania „Dostosowanie 

infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”, co 

wiąże się z ograniczeniem liczby porodów;

• zapewnieniu przez Wykonawcę zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej 

SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych” zakończenia jego realizacji zgodnie 

z umową - do połowy grudnia 2022 r.

• możliwości utworzenia przy szpitalu Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego;

8



bieżącej sytuacji na oddziale wewnętrznym I oraz II.

Ad 7.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin omówiła pisma:

• Spółdzielni Socjalnej „Aktywni” z Koła - zapytanie i prośba o możliwość nawiązania 

współpracy, która mogłaby się opierać na różnych obszarach. Pani Rusin 

poinformowała, że PCPR nie ma możliwości udzielenia wsparcia ze środków PFRON. 

Zarząd również na chwilę obecną nie widzi możliwości nawiązania współpracy. PCPR 

przygotuje odpowiedź dla Spółdzielni;

• Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie 

finansowym jednostki. Proponuje się zwiększenie dochodów o łączną kwotę 

26.732,98 zł w związku z: odsetkami od środków na rachunku bankowym, z tytułu 

terminowego opłacania podatku oraz z wypracowania większych niż zaplanowane 

w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków PFRON. 

Proponuje się także zwiększenie planu wydatków oraz przesunięcia pomiędzy 

paragrafami na łączną kwotę 28.746,68 zł. Środki te przeznacza się na nagrody dla 

pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od ww. nagród, 

opłatę za użyczenie pomieszczeń biurowych zajmowanych przez jednostkę, dodatkową 

kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem 

pracownika na czas zastępstwa. Członkowie Zarządu dopytywali czy planowane 

nagrody będą nagrodami na koniec roku czy są jeszcze jakieś planowane w bieżącym 

roku. Pani Dyrektor poinformowała, że będą to jedyne nagrody w 2022 r. Zarząd wyraził 

zgodę na proponowane zmiany.

Ponadto p. Rusin poinformowała o:

• wejściu w życie Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego Rozporządzenie 

w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim 

i powiatowym, które zwiększa w 2022 r. wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów 

rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej z kwoty 

24.096,00 zł do 25.896,00 zł. W związku z powyższym p. Rusin zwróciła się z prośbą 

o zwiększenie środków finansowych w 2022 r. w planie wydatków w Rozdziale 85311 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych §2580 o kwotę 

20.859,00 zł, stanowiącą 12% udział samorządu w kosztach działalności warsztatów 

terapii zajęciowej. Zarząd wyraził zgodę.
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• podpisaniu przez Prezydenta nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. Nowela zakłada m.in. wzrost wynagrodzenia od 2023 r. dla rodzin 

zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Zarząd zapoznał 

się.

Ad 8.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie: zmiany opracowania 

Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy w celu udzielenia 

pomocy obywatelom Ukrainy.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (p. Banasiak opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.202.296.2022

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: A. Krupińska

3. Waldemar Banasiak

Podpisy Członków Zarządu

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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