
Protokół nr 0022.203.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 26 października 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 
Kropidło wski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. 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 19 października 2022 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian w budżecie.

4. Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, Dyrektorzy szkół - propozycje zmian 

w budżecie.

5. Sprawy bieżące Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

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

7. Sprawy bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zaniknięcie 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 0022.202.2022 

z dnia 19 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. Wydział Organizacyjny - wniosek o zabezpieczenie środków finansowych w łącznej 

kwocie 180.000,00 zł w planie wydatków Powiatu Kolskiego na rok 2023 w:

a) dziale 750 rozdział 75020 § 4300 „ Zakupy usług pozostałych ” w kwocie 161.000,00 

zł;

b) dziale 750 rozdział 75085 § 4300 „ Zakupy usług pozostałych ” w kwocie 5.000,00 zł;

c) dziale 750 rozdział 75095 § 4300 „ Zakupy usług pozostałych ” w kwocie 14.000,00 zł 

w związku z przedsięwzięciem pn.: „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych 

w budynku A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. 

Sienkiewicza 27”.

d) dokonanie zmian w projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na rok 2023 r. celem 

zmniejszenia w dziale 750 rozdział 75020 § 4210 o kwotę 40.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę na proponowane zmiany.

2. Wydział Organizacyjny - wniosek o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027 w zakresie przedsięwzięcia pn.: 

„Świadczenie usług w zakresie przedsięwzięcia pn.: Kompleksowe sprzątanie 

pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy 

ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27” kwoty 5.939,28 zł na 2022 r. Prośba 

o zmniejszenie kwoty 5.939,28 zł w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 roku 

zgodnie z zapisem § 9 ust. 4 umowy „Całkowita wartość usług objętych przedmiotem 

umowy została określona na kwotę nie wyższą niż 349.369,40 zł brutto”. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. Wydział Organizacyjny - prośba o ujęcie środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2022 - 2027 w zakresie przedsięwzięć pod nazwą:
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a) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa 

Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza27" — w kwocie 

180.000,00zł brutto

b) „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa 

Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27" 

- w kwocie 200.000,00 zł brutto

c) „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie 

krajowym i zagranicznym ” - w kwocie 250.000,00 zł brutto.

Powyższe zadania i kwoty zostały ujęte w planie projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 

rok 2023. Zarząd wyraził zgodę.

4. Komenda Powiatowa Policji w Kole - prośba o rozważenie możliwości sfinansowania 

zakupu bramy wjazdowej wraz z jej montażem, umożliwiającej korzystanie z miejsc 

parkingowych na wewnętrznym dziedzińcu budynku Wydziału Prewencji oraz 

Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kole przy ulicy 

Sienkiewicza 13. Oferta cenowa opiewa na kwotę 12.600,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

5. Komenda Powiatowa Policji w Kole - prośba o rozważenie możliwości sfinansowania 

zakupu urządzeń specjalistycznych w postaci kamery z trybem termowizyjnym oraz 

urządzenia typu „dron”. Sprzęt posłuży do poszukiwania osób zaginionych. Zarząd 

prosi o opinię Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania. Zarząd powróci do tematu.

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

w planie wydatków polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 

10.117,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na dofinansowanie czesnego 

funkcjonariuszowi za studia, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 

w związku z toczącym się postępowaniem, zakup przedmiotów zaopatrzenia 

mundurowego dla funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.

7. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o ujęcie w budżecie 

jednostki kwoty 4.000,00 zł (środki z rezerwy ogólnej Wojewody Wielopolskiego). 

Przeznacza się je na zakup materiałów pędnych i smarów. Zarząd wyraził zgodę.

8. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 600 000,00 zł, 

w związku z mniejszymi wpływami z opłat komunikacyjnych. Powyższe wynika 

z możliwości pozostawienia tablic rejestracyjnych z innym wyróżnikiem, 

wprowadzenia nowych przepisów w zakresie rejestracji pojazdów - brak obowiązku 

stosowania kart pojazdu i nalepek na szybę oraz brak wydawania w określonych 

przypadkach dowodu tymczasowego. Zarząd wyraził zgodę. 3



9. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2022 rok o kwotę 4.757,40 zł, z przeznaczeniem 

na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Pismo Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.397.2022.6 z dnia 24.10.2022 roku), z tego dla: DPS 

Koło, ul. Poniatowskiego 21 - kwota 2.775,15 zł, DPS Koło, ul. Blizna 55 - kwota 

1.982,25 zł. Zarząd wyraził zgodę.

10. Zwalnia się zabezpieczone środki w wysokości 106.100,00 zł na zadanie pn.: „Poprawa 

bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego 

skrzyżowania ulic Sienkiewicza-Toruńska-3-go Maja w Kole ”, Zarząd wyraził zgodę.

11. Dodaje się nowe zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Wiejskiej w Kole”. Planowana 

wartość zadania -— 150.000,00 zł, w tym udział Gminy Miejskiej Koło 75.000,00 zł, 

udział Powiatu - 75.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

12. Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z: „Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości 

Olszówka” na: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka 

wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu mostowego”. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ponadto Skarbnik przedstawił pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie prognozowanych 

na 2023 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota 

ogółem - 1.313.945 zł. Zarząd zapoznał się.

Ad 4,
W posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek 

oraz Dyrektorzy szkół: ZSE-A w Kole, ZSOiT w Kłodawie, LO w Kole. Tematem spotkania 

była sytuacja finansowa szkół.

1. Dyrektor Drożdżewski poinformował, że na chwilę obecną nie jest w stanie określić czy 

zabezpieczone w budżecie szkoły środki na energię oraz wynagrodzenia będą 

wystarczające do końca bieżącego roku. Żeby móc to określić należy zamknąć płace za 

październik. Na pozostałe wydatki środki zabezpieczone w budżecie powinny być 

wystarczające.

2. Dyrektor Markowski poinformował, że środki zabezpieczone w budżecie szkoły na 

ogrzewanie będą wystarczające do końca 2022 r. W przypadku gdyby zabrakło środków 

na opłacenie energii elektrycznej Dyrektor posiada w budżecie środki, które będzie 

można przesunąć na ten cel. Do określenia środków na wynagrodzenia należy zamknąć 

płace za październik.
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3. Dyrektor Koligot poinformował, że środki zabezpieczone w budżecie na 2022 r. 

powinny wystarczyć do końca roku.

W dalszej części posiedzenia poruszono temat realizacji zadania „Poprawa efektywności 

energetycznej budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole”. Naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poinformowała, że w wyniku przeprowadzonego 

zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla ww. 

zadania wpłynęła jedna oferta w kwocie 85.500,00 zł, która jest wyższa od zabezpieczonych 

środków. W związku z powyższym p. Sobczak zwróciła się z prośbą o zwiększenie budżetu 

zadania o kwotę 45.500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła:

• projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie: Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Powiat Kolski oraz ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. Zarząd nie 

wniósł uwag do projektów;

• pismo Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o zwiększenie planu 

dochodów i wydatków na realizację projektu: „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna 

Osób - ZSRCKU w Kościelcu”. Dochody zwiększa się: dział 801, rozdział 80195 

§2701 o kwotę 3.071,10 zł (w 2022 r.), natomiast w 2023 r. - 225.154,47 zł. Wydatki 

zwiększa się o kwotę 3.071,10 zł w dz. 801, rozdz. 80195 z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia dla nauczycieli, którzy w ramach projektu realizować będą kurs 

przygotowawczy języka angielskiego dla uczniów uczestniczących w stażu 

zagranicznym. Ponadto zabezpiecza się w budżecie kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem 

na pokrycie różnic kursowych, które mogą powstać w wyniku zmiany kursu euro 

w dniu dokonywania płatności. Zarząd wyraził zgodę;

• pismo Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - w związku z otrzymaniem środków, 

o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 23.399,00 zł 

Wydział zwraca się z prośbą o zwiększenie planu wydatków wg. poniższego podziału: 

Zespół Szkół Technicznych w Kole: Dz. 801, rozdz. 80115, § 4370 - o kwotę 20.628,00 

zł, Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole: Dz. 854, rozdz. 85410, 

§ 4350 - o kwotę 2.771,00 zł. Środki przeznacza się na zakup towarów i usług 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę; 5



• pismo Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - wniosek 

o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2023 r. Zarząd zapoznał 

się;

• pismo Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie 

zgody na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy w wymiarze 

4 godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, środki na ten cel będą pochodzić z budżetu 

szkoły;

• pismo Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole - prośba o przyznanie środków 

finansowych (w łącznej kwocie 1.800,00 zł) na zakup licencji oraz sprzętu do 

prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania słuchowego Neuroflow ATS. 

Zarząd wyraził zgodę, zmiana ta zostanie przedstawiona na sesji w listopadzie;

• pismo Klubu Sportowego Siatkarz Koło - prośba o bezpłatne, jednorazowe 

udostępnienie sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych 

w Kole na przeprowadzenie treningu. Zarząd przekierował pismo do Dyrektora ZSE-A 

w Kole.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poruszyła następujące tematy:

1. Zwróciła się z prośbą o ustalenie planu wydatków na 2023 rok w związku z otrzymaną 

informacją o pozytywnej ocenie wniosku pn.: „Poprawa dostępności usług publicznych 

świadczonych przez Starostwa Powiatowego w Kole dla osób ze szczególnymi 

potrzebami, w tym z niepełnosprawnością”, współfinansowanego z budżetu Unii 

Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

W związku z powyższym proponuje się zwiększenie planu wydatków na 2023 r. o kwotę 

99.890,00 zł (z czego 84.187,29 zł to środki z budżetu UE, natomiast 15.702,71 zł to 

środki z dotacji celowej). Zarząd wyraził zgodę.

2. Zwróciła się z prośbą o ustalenie planu wydatków na 2023 rok na realizację zadania 

„Cyfrowy Powiat - Powiat Kolski” w wysokości 258.324,00 zł w związku 

z otrzymaniem przez Powiat Kolski wsparcia na realizację ww. zadania w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zarząd wyraził zgodę.

3. W związku z podjęta decyzją o rezygnacji z realizacji zadania pn: Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu p. Sobczak zwróciła się o zmniejszenie planu wydatków w Dziale 801, 

rozdz. 80115 § 6050 - 6.005.855,00 zł, w tym: 2022 rok - zmniejszenie o kwotę 
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2.605.855,00 zł, 2023 rok - zmniejszenie o kwotę 3.400.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę.

4. Poinformowała, że w ramach zapytania ofertowego na przygotowanie dokumentacji 

technicznej dla zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek 

organizacyjnych Powiatu Kolskiego” wpłynęła jedna oferta, której wartość mieści się 

w zabezpieczonej kwocie 50.000,00 zł. Zarząd w ramach tych środków wybrał 

jednostki, dla których zostanie przygotowana dokumentacja - Zespół Szkół 

Technicznych w Kole (2 instalacje), Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy 

w Kole (1 instalacja), Liceum Ogólnokształcące w Kole (1 instalacja).

Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyli p.o. Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski, Kierownik Oddziału 

Wewnętrznego p. Ostrowski oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak.

Pan Michalski poinformował o:

• bieżącej sytuacji na oddziale wewnętrznym. Przedstawił nowego Kierownika Oddziału 

p. Ostrowskiego. Pan Ostrowski poinformował, że 3 lekarzy z oddziału nie wycofało 

swoich wypowiedzeń, od 1 listopada zaprzestają oni świadczenia pracy w oddziale. 

W związku z powyższym doszło do połączenia oddziału wewnętrznego I z II. Udało się 

pozyskać nowego lekarza do pracy, nikt z pozostałego personelu obu oddziałów nie 

stracił pracy w związku z reorganizacją. Docelowo na oddziale będzie 40 łóżek dla 

pacjentów;

• pozyskaniu od listopada br. do pracy lekarza, który będzie pełnił funkcję Kierownika 

Izby Przyjęć;

• zatrudnieniu osoby, która w związku z nieobecnością Dyrektor Wiśniewskiej będzie 

pełniła funkcję Specjalisty ds. administracyjnych;

• zestawieniu wykonania świadczeń na poszczególnych oddziałach za okres styczeń - 

wrzesień 2022 r. Wykonanie wynosi 63,74%.

Starosta zapytał o zaangażowanie prac w związku z realizacją dwóch zadań: „Dostosowanie 

infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych” oraz 

„Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kole - w związku z Covid 19”. Pan Michalski przekazał, że realizacja 

prac na sali porodowej idzie sprawnie, Wykonawca zadania zapewnia o zakończenia jego 

realizacji zgodnie z umową. Natomiast w dniu 25 października br. Wykonawca przebudowy 

Prosektorium rozpoczął realizację zadania.
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Następnie Starosta poinformował, że jest już gotowy projekt na przebudowę oddziału 

wewnętrznego.

Na zakończenie Skarbnik powrócił do tematu kredytu dla szpitala na kwotę 2.500.000,00 zł. 

Poinformował, że Bank PKO wyraził zgodę na udzielenie kredytu dla szpitala we 

wnioskowanej kwocie. Jednak w międzyczasie pojawił się problem związany z zapisami 

umowy kredytowej zawartej w 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, co należy 

wyjaśnić.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami powrócił do tematu wniosku 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości, której 

właścicielem jest Powiat Kolski, położonej przy ul. PCK w Kole. Zarząd wyraził zgodę na 

sprzedaż zgodnie z wnioskiem

Następnie p. Ziemniak przedstawił projekt decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu 

na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Trwałym zarządem zostaną objęte nieruchomości 

zajęte pod drogę powiatową w Kłodawie - ul. Toruńska. Zarząd podjął ww. decyzję.

Ad 8.
Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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