
Protokół nr 0022.206.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 14 listopada 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00. 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. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 10 listopada 2022 r.

3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

4. Skarbnik - projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Dyrektor DPS w Kole, Dyrektor PCPR w Kole, Naczelnik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami - temat związany z ustanowienie trwałego zarządu nieruchomością 

na rzecz PCPR w Kole.

7. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - sprawy bieżące oświaty.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Wicestarosta 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 0022.205.2022 

z dnia 10 listopada 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczył Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski p. Ryszard Nawrocki. Stowarzyszenie jest jedną z największych regionalnych 

organizacji jednostek samorządu terytorialnego. Działa od 1991 roku i obecnie skupia 121 gmin 

i 14 powiatów z terenu Wielkopolski. Stowarzyszenie działa na rzecz integracji poszczególnych 

szczebli samorządu terytorialnego. Stanowi forum wymiany doświadczeń i inicjatyw 

skierowanych na rozwój Wielkopolski. Pan Nawrocki przedstawił propozycję przystąpienia 

przez Powiat kolski do Stowarzyszenia, będzie się to wiązało z koniecznością opłacania składki 

członkowskiej, która dla Powiatu wynosiłaby 3.500,00 zł rocznie. W ramach składki istnieje 

możliwość skorzystania z seminariów, szkoleń, doradztwa. Zarząd zapoznał się z ofertą.

Ad 4.

Skarbnik omówił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022 rok

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.206.300.2022

• w sprawie projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Kolskiego na lata 2023 - 2030

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.206.301.2022 2



• w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2023 rok 

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.206.302.2022 

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa wraz z Głównym księgowym 

p. Łączkowskim omówili następujące sprawy:

1. pismo z firmy SMP Projektanci, która opracowuje projekt „Budowy północnej 

obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P” z informacją, iż z przyczyn 

niezależnych od Biura nie jest możliwe uzyskanie w terminie do 28 grudnia 2022 roku 

prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Biuro 

Projektowe zwróciło się z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy i wydłużenie 

terminu realizacji umowy do dnia 30 czerwca 2023 roku. W celu zawarcia aneksu do 

umowy, który wydłuży termin realizacji zadania konieczne jest wprowadzenie zmian 

w budżecie Powiatu Kolskiego oraz WPF. W związku z powyższym PZD w Kole 

przedkłada wniosek o dokonanie zmian w budżecie powiatu kolskiego oraz WPF na lata 

2022 -2027 polegających na zmniejszeniu planu wydatków na ww. zadanie w 2022 roku 

na łączną kwotę 270.000,00 zł i przeniesienie tych środków na 2023 r. Zarząd wyraził 

zgodę;

2. dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2022 r. polegających na 

zwiększeniu dochodów o kwotę 54.504,00 zł w związku ze sprzedażą drzew rosnących 

w pasie drogowym oraz kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, a także 

odszkodowaniami uzyskanymi od ubezpieczycieli w związku ze szkodami w pasie 

drogowym oraz karami umownymi naliczonymi kontrahentom. Proponuje się również 

zwiększenie wydatków o ww. kwotę oraz dokonanie przesunięć między paragrafami na 

łączną kwotę 42.807,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, 

opłacenie robót związanych z remontami bieżącymi oraz utrzymaniem infrastruktury 

drogowej, wynagrodzenia oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Zarząd 

wyraził zgodę;

3. informacja z otwarcia przetargu na zadnie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 3428P 

w Barłogach”, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. W przypadku wyboru 3



najkorzystniejszej oferty zgodnie z całą procedurą przetargową przewidywane koszty 

zadania wynoszą 300.000,00 zł (z uwzględnieniem kosztów map, dokumentacji, 

pomiarów urządzeń energetycznych oraz nadzoru inwestorskiego). Uchwalone środki 

na ten cel będące w planie finansowym PZD w wysokości: 280.000,00 zł są 

niewystarczające o 20.000,00 zł do zawarcia umów na wykonanie robót budowlanych 

wraz z nadzorem inwestorskim. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków 

podejmując uchwałę Zarządu Powiatu nr 0025.206.300.2022;

4. poinformowali o stopniu zaawansowania robót w obecnie realizowanych zadaniach 

drogowych. Zarząd zapoznał się.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak wraz z Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej w Kole p. Frankowską - Rabsztyn oraz Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin zwrócili się z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji 

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 24 lutego 2010 roku nr GN.7002-4/2010 dotyczącej 

trwałego zarządu nieruchomości gruntowej o pow. 2,3958 ha położonej w Kole przy 

ul. Poniatowskiego 21 stanowiącej działkę nr 96/4 w części dotyczącej nieruchomości 

gruntowej o pow. 0,0731 ha położonej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 stanowiącej działkę 

nr 96/5. Nieruchomość ta stała się zbędna dla Domu Pomocy Społecznej w Kole i jest de facto 

użytkowana przez inną jednostkę organizacyjną Powiatu Kolskiego nieposiadającą osobowości 

prawnej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Przed złożeniem niniejszego wniosku 

Dom Pomocy Społecznej w Kole wystąpił do Rady Powiatu Kolskiego o wyrażenie zgody na 

powyższe. Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego nr LVIII /398/22 z dnia 22 września 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu zgoda taka została udzielona. 

Zarząd wyraził zgodę na wygaszenie decyzji nr GN.7002-4/2010.

Ponadto p. Frankowska - Rabsztyn poinformowała o bieżącej sytuacji Domu:

• obsadzeniu wszystkich miejsc dla mieszkańców, na dzień dzisiejszy w Domu nie ma 

żadnego wolnego miejsca;

• jednostka nie posiada żadnych zobowiązań finansowych pomimo trudnej sytuacji 

związanej z brakiem obsadzenia wszystkich wolnych miejsc dla mieszkańców przez 

większość roku;

• jednostka planuje spłacić w najbliższym czasie ostatnią ratę zaliczkowo przekazanych 

przez Powiat środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wicestarosta nawiązał do pisma Spółdzielni Socjalnej „Aktywni”, która przesłała ofertę na 

świadczenie usług, pytając czy DPS byłby zainteresowany nawiązaniem współpracy ze 4



Spółdzielnią. Pani Dyrektor poinformowała, że DPS zatrudnia już sprzątaczki oraz 

pracowników gospodarczych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Rusin nawiązała do pisma Ministra 

Finansów dotyczącego przyznania dla Powiatu Kolskiego kwoty 73.115,00 zł ze środków 

rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. Środki te podzielono między powiaty, które w 2021 r. 

otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu 

prowadzenia domów pomocy społecznej. Zarząd zdecydował o wprowadzeniu tych środków 

do nadwyżki budżetowej.

Ad 7.

Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Łączkowska poinformowała o pismach:

1. Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

polegających na przesunięciu pomiędzy rozdziałami i paragrafami łącznej kwoty 

40.000,00 zł. Środki te przeznacza się na zakup drzwi do pomieszczeń zlokalizowanych 

na parterze szkoły. Wymiana stolarki wraz z pozyskanymi od darczyńcy świetlikami ze 

szkła hartowanego i odmalowanie korytarza pozwoli na zamknięcie etapu modernizacji 

parteru w budynku głównym szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o zmniejszenie planu wydatków w Dz. 

801, rozdz. 80195, § 4210 o kwotę 20.754,00 zł i dokonanie zwiększeń planu wydatków 

w § 4440 poszczególnych szkół w związku z potrzebą wyrównania uchwalonego planu 

wydatków na 2022 rok w zakresie ZFŚS dla nauczycieli emerytów i pracowników 

niepedagogicznych emerytów. Zarząd wyraził zgodę.

3. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - informacja o bezpłatnym 

udostępnieniu sali gimnastycznej w celu zorganizowania turnieju ligowego 

organizowanego przez Klub Sportowy „SIATKARZ” Koło. Zarząd zapoznał się.

4. Szkoły Tańca Sportowego Gama - prośba o wsparcie finansowe na wyjazd dzieci 

i młodzieży, na Mistrzostwa Świata w Tańcu Nowoczesnym, organizowane przez World 

Artistic Dance Federation, które odbędą się 24- 26.11.2022r. w Liberec, w Czechach. 

Zarząd wyraził zgodę na pokrycie kosztów transportu do kwoty 3.000,00 zł.

5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o zwiększenie 

planu finansowego szkoły o kwotę 67.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację kosztów 

wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oraz na uzupełnienie braków planu na 

realizację odpisu na ZFŚS w 2022 r. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było. 5



Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: A. Krupińska
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