
Protokół nr 0022.205.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 10 listopada 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 
Sylwester Chęciński.

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

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. 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. Sprawy bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez 

SP ZOZ w Kole.

5. Sprawy finansowe Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Wicestarosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.



Ad 2.

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

uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

1. uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023 - 2025". 

Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

2. zmiany uchwały Nr LVIII/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 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 2022r. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Zmiana dotyczy przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada 

PCPR. Niewykorzystane środki pochodzą z dofinansowania uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 

18 626,00 zł oraz z niewykorzystanej kwoty przeznaczonej na zwrot wydatków na 

instrumenty i usługi ryku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć te na dofinansowanie do przedmiotów 

ortopedycznych w wysokości. Dyrektor PCPR 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.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, 

p. Orchowska, p. Łączkowski. Poruszono następujące sprawy:

• przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. jako wykonawca zadania 

inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości 

Głębokie” zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia robot na dzień 

. Wykonawca uzasadnił swoją prośbę potrzebą wykonania dodatkowych robót 

w zakresie wykonania dodatkowych zjazdów na wniosek właścicieli działek 

przyległych. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu wykonania robót.

18.ll.br

• przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. jako wykonawca zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr3406P Brdów - Przedecz” 

zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia robot na 22.11.2022r.

18.ll.br


Wykonawca uzasadnił swój wniosek koniecznością pozyskania uzgodnienia 

z gestorami sieci gazowej niskiego i wysokiego ciśnienia. Zarząd wyraził zgodę na 

przedłużenie terminu wykonania robót.

• w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa 

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

pieszo-rowerowych” wpłynęły dwie oferty. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji 

w trybie dwuletnim tj. rok 2022 i 2023, z tym że zakończenie realizacji robót 

i rozliczenie zadania nastąpiłoby w roku 2023. Najkorzystniejsza oferta przekracza 

kwotę aktualnie zabezpieczoną w WPF Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027. 

Zabezpieczone środki są niewystarczające na zakontraktowanie robót budowlanych 

oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Zarząd zdecydował, że należy wystąpić do 

Rady Powiatu Kolskiego z wnioskiem o dokonanie zmian w WPF na rok 2023 poprzez 

zwiększenie planu wydatków o kwotę 868 924,00 zł, co umożliwi zawarcie umowy 

z wykonawcą w terminie związania z ofertą i przystąpienie do realizacji zadania. 

Dodatkowo postanowiono wystąpić do wójtów i burmistrzów z pismem z prośbą 

o podjęcie przez Rady Gmin Uchwał w sprawie zwiększenia udzielonej pomocy 

finansowej dla Powiatu Kolskiego w 2023 roku na realizację w/w zadania. Projekt 

pisma przygotuje PZD.

• Rada Miejska w Kłodawie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla powiatu kolskiego w 2023r. Zgodnie z zapisami uchwały środki zostaną 

rozdysponowane w następujący sposób: zadania remontowe w wysokości 300 000,00 

zł i zadania inwestycyjne w wysokości 150 000,00 zł. Zarząd zdecydował, że do 

projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r. zostaną wprowadzone środki przekazane 

przez Gminę Kłodawa na zadania drogowe. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

w zakresie planowanych inwestycji na terenie gminy Kłodawa została zlecona 

dokumentacja projektowa na przebudowę chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku 

ulicy Łąkowej w Kłodawie. Dodatkowo zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3413P na odcinku Zbójno- Długie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach 

PRO W na lata 2014-2020.

• w związku z otrzymaniem promesy dot. dofinansowania inwestycji Rządowego 

Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji: „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie” 

należy dokonać zmian w planie finansowym PZD i WPF Powiatu Kolskiego na lata 

2022-2027 polegające na zmniejszeniu udziału ze środków z Funduszu w roku 2022 



o 10 000,00 zł. Zmniejszenie dofinansowania ze środków z Funduszu Polski Ład 

wynika z oszczędności poprzetargowych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kole. Do złożenia oświadczeń w imieniu Powiatu Kolskiego w przedmiocie poręczenia 

kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole na 

uregulowanie zobowiązań wyznaczono: Wicestarostę Pana Sylwestra Chęcińskiego i Członka 

Zarządu Henryka Tomczaka.

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 0025.205.299.2022

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

• Biuro Rady i Zarządu - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków polegającej na 

przesunięciu w dziale rozdziale pomiędzy paragrafami kwoty 2.000 zł. Środki 

przeznacza się na opłatę roczną kanału transmisjaobrad.info, na którym są publikowane 

i przechowywane nagrania wideo z sesji Rady Powiatu. Zarząd wyraził zgodę.

• Wydział Kadr, Płac i Zdrowia- w związku z nie osiągnięciem wymaganego w 2022r. 

6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prośba o zwiększenie planu 

wydatków na PFRON w dziale 750, rozdziale 75020 § 4140 o kwotę 20 000,00 zł. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Robert Jokiel poruszył następujące sprawy: 

1. prośba o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 24 000,00zł (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. Zarząd wyraził 

zgodę.

2. dokonanie zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu w dziale 754, rozdziale 

75495 między paragrafami kwoty 80 000,00 zł. Środki planuje się przeznaczyć na zakup do 



pokoi zajmowanych w Bursie Szkolnej przez obywateli Ukrainy nowego wyposażenia tj. 

mebli pokojowych, zakup sprzętu i urządzeń AGD, środków czystości. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. zwiększenie planu wydatków w dziale 754, rozdziale 75495 § 4350 o kwotę 50,00 zł 

z tytułu odsetek od rachunku bankowego do środków z Funduszu Pomocy. Zarząd wyraził 

zgodę.

Ad 6.

Wicestarosta przedstawił pisma:

• SPZOZ.DKS.200.3.2022.MŁ- informacja o odmowie dla Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Cichy Kąt” obniżenia czynszu za dzierżawę części działki. Zarząd przyjął do 

wiadomości.

• ZOEW.7071.25.2022 - pismo w sprawie wyrażenia zgody na realizację godzin 

ponadwymiarowych dla p. Anety Brdyś - wicedyrektora w Zespole Opiekuńczo- 

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole w wysokości 5 godz. tygodniowo. Zarząd 

wyraził zgodę.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakon 

Protokółowała: M. Mo 
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