
Protokół nr 0022.208.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 listopada 2022 roku

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

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 listopada 2022 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, 

Dyrektorzy szkół - bieżące sprawy oświaty, propozycje zmian do budżetu powiatu.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole.

6. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

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

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. 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 0022.207.2022 

z dnia 21 listopada 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Skarbnik przedstawił proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu:

1. W ramach przedsięwzięcia pn.: „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 - 2022/2023” zwiększa się limit 

wydatków o kwotę 24.179,80 zł. Okres realizacji: 2022-2023. Łączne nakłady 

finansowe: 224.179,80 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

W posiedzeniu uczestniczyli: Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Łączkowska, 

Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Marko - Kowalińska wraz 

z p. Sulińską, Dyrektorzy podległych szkół.

Dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole zwrócił się z prośbą 

o zmianę planu wydatków bieżących w ZOEW w Kole o kwotę 53.603,50 zł (przesunięcia 

między paragrafami), celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki 

przeznacza się na archiwizację dokumentów, zakup mebli, bieżące wydatki, zakup kamer do 

monitoringu. Ponadto Dyrektor zwrócił się z prośbą o zwiększenie planu jednostki o kwotę 

1.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do programu do badania słuchu. Zarząd wyraził 

zgodę.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kole zwrócił się z prośbą o zmianę planu wydatków 

bieżących w LO w Kole o kwotę 17.020,00 zł (przesunięcia między paragrafami), celem 

dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki planuje przeznaczyć się na opłatę 

szkoleń, zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia i pochodne. Zmiana dotycząca 

wynagrodzeń wynika ze wzrostu liczy godzin nauczania indywidualnego. Zarząd wyraził 

zgodę, paragraf z którego zostaną przesunięte środki na szkolenie BHP zostanie uzgodniony ze
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Skarbnikiem. Ponadto poruszono temat kosztów oraz stawek za wynajem sali gimnastycznej 

w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole zwrócił się z prośbą 

o zmianę planu wydatków bieżących w ZSEA w Kole o kwotę 70.700,00 zł (przesunięcia 

między paragrafami), celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Środki 

planuje przeznaczyć się m.in. na opłaty za wywóz nieczystości, odprowadzenie wód 

opadowych, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, ochronę mienia, wynagrodzenia i pochodne. 

Zmiana dotycząca wynagrodzeń podyktowana jest potrzebą dostosowania wysokości 

wynagrodzeń do najniższej krajowej oraz zwiększeniem liczby oddziałów o klasy czwarte. 

Zarząd wyraził zgodę. Ponadto poruszono temat kosztów oraz stawek za wynajem sali 

gimnastycznej w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie zwrócił się z prośbą 

o zmianę planu dochodów i wydatków w ZSOiT w Kłodawie o kwotę 2.161,00 zł, celem 

urealnienia planu finansowego. Dochody zmniejsza się z tytułu mniejszego wpływu za 

przeprowadzenie egzaminów na kwalifikację zawodową oraz dochody zwiększa się z tytułu 

wyższych wpływów za wynajem sali gimnastycznej. Środki planuje przeznaczyć się na zakup 

energii oraz opłatę za kontrolę sanitarną przeprowadzoną przez Państwową Powiatową Stację 

Sanitarno-Epidemiologiczną w Kole. Zarząd wyraził zgodę. Ponadto poruszono temat kosztów 

oraz stawek za wynajem sali gimnastycznej w szkole.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole wraz z Kierownikiem gospodarczym ZST 

w Kole p. Królasikiem zwrócili się z prośbą o zmianę planu dochodów i wydatków w ZST 

w Kole (dochody zwiększa się o kwotę 10 243,90 zł, wydatki zmniejsza się o kwotę 

15.000,00 zł, wydatki zwiększa się o kwotę 25 243,90 zł), celem zabezpieczenia środków na 

remont podłogi w holu wejściowym szkoły, zapłatę za badanie lekarskie nauczyciela oraz 

zapłatę za usługi serwisowe sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz usługi w zakresie 

służby BHP. Dochody zwiększa się z tytułu sprzedaży samochodu Volkswagen Transporter. 

Zarząd wyraził zgodę. Ponadto p. Poronin zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na realizację 

nauczania indywidualnego dla uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na 12 godzin tygodniowo 

w ramach środków zabezpieczonych w budżecie szkoły. Ponadto poruszono temat kosztów oraz 

stawek za wynajem sali gimnastycznej w szkole.
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Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu zwrócił się 

z prośbą o zmianę planu dochodów i wydatków w ZSRCKU w Kościelcu (dochody zwiększa 

się o kwotę 13.866,19 zł, wydatki zmniejsza się o kwotę 38.126,05 zł, wydatki zwiększa się 

o kwotę 51.992,24 zł), celem zabezpieczenia środków m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, 

cyklinowanie parkietu w auli szkolnej, naprawę rynien, na badania lekarskie pracowników, 

dofinansowanie do studiów podyplomowych, zakup kolumn nagłaśniających. Zarząd wyraził 

zgodę. Ponadto Dyrektor poruszył temat realizacji w 2023 r. zaleceń pokontrolnych Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole. Wicestarosta przedstawił pismo 

Stowarzyszenia Klubu Dian Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie organizacji 

warsztatów kulinarnych dla młodzieży mających na celu promocję dań z dziczyzny. Zarząd 

wyraził zgodę na współorganizację warsztatów przez ZSRCKU, przeznaczono na ten cel środki 

z budżetu szkoły w kwocie do 1.000,00 zł.

Pani Sulińska z Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty zaproponowała zmianę planu 

finansowego w ramach projektu pn.: „W Kole wiedzy i kompetencji”, który realizowany jest 

w ZSOiT w Kłodawie, LO w Kole, ZSEA w Kole, ZOEW w Kole. Plan zmienia się pomiędzy 

paragrafami w: ZSOiT w Kłodawie o kwotę 24 760,43 zł, LO w Kole o kwotę 31 470,92 zł, 

ZSEA w Kole o kwotę 9 334,40 zł, ZOEW w Kole o kwotę 15 816,88 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Na zakończenie Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Łączkowska przedstawiła 

proponowane przez Wydział zmiany do budżetu powiatu na 2022 r.:

1. OP.3021.7.45.2022 - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na 

przesunięciu pomiędzy rozdziałami łącznej kwoty 7.409,37 zł. Środki przeznacza się na 

urealnienie planu wydatków na dotacje dla szkół niepublicznych m.in. w związku ze 

zwiększeniem liczby uczniów. Zarząd wyraził zgodę.

2. OP.3021.7.44.2022 - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na 

przesunięciu pomiędzy paragrafami łącznej kwoty 800,00 zł. Środki przeznacza się na 

zakup materiałów tj. medali i pucharów związanych z organizacją zawodów dla dzieci 

i młodzieży szkolnej oraz XXIV Licealiady. Zarząd wyraził zgodę.

3. OP. 3021.7.47.2022 - 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 22.499,00 zł za dodatkowe zadania 

oświatowe realizowane w okresie od 1 do 31 października 2022 roku, Wydział zwraca 

się z prośbą o zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Kole 
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o kwotę 19.645,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy oraz Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego 

w Kole o kwotę: 2.854,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakwaterowania 

wychowanka z Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Łączkowska omówiła cztery projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 

mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2023 roku.

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.208.304.2022

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.208.305.2022

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią

- wniosek poparło - głosów 4 --------------------------------

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.208.306.2022

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią

5



- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.208.307.2022 

Ad 5.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole zwróciła się z prośbą o dokonanie 

zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok. Zwiększenie 

planu dochodów w rozdziale 85324 o kwotę 11.425,13 zł wynika z wypracowania większych 

niż zaplanowane w budżecie na bieżący rok kosztów obsługi z realizowanych zadań ze środków 

PFRON. Zwiększenie planu dochodów w paragrafie 2320 o kwotę 5.000,00 zł wynika 

z wypracowania większych niż zaplanowane w budżecie na bieżący rok dochodów tytułem 

odpłatności za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z innych powiatów na 

terenie powiatu kolskiego. Powyższe środki przeznacza się na odpłatność za pobyt dziecka 

z terenu powiatu kolskiego umieszczonego interwencyjnie w rodzinie zastępczej zawodowej 

pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego na terenie powiatu konińskiego, na nagrody dla 

pracowników (zwiększenie puli środków) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne oraz 

Fundusz Pracy od ww. nagród. Zarząd wyraził zgodę na proponowane zmiany.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył następujące 

tematy:

• dotyczący zwiększenia kwoty na „Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa 

Powiatowego w Kole” na rok 2023 do kwoty 241.336,50 zł w budżecie Powiatu 

Kolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego. Związane jest to 

z otwarciem ofert złożonych w procedurze przetargowej na ww. zadanie z których 

wynika, iż zostały złożone dwie oferty, obie przekroczyły przeznaczoną na zadanie 

kwotę 230.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków;

• pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Kole informujące, iż w związku ze zmianą 

przepisów prawa - wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie 

należy zaktualizować obowiązujące projekty stałej organizacji ruchu dróg powiatowych 

w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. Naczelnik Wojtysiak zrobi rozeznanie 

w sprawie kosztu ww. aktualizacji.

6



Ad 7.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole: p.o. Dyrektora ds. Lecznictwa p. Michalski, Główna księgowa 

p. Kaźmierczak oraz Główny specjalista ds. administracyjnych p. Gibaszek, a także Naczelnik 

Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak.

Na wstępie p. Michalski przedstawił nowego pracownika SPZOZ w Kole p. Gibaszka. 

Następnie zwrócił się z prośbą o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie 

przyznanej dotacji dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Dostosowanie infrastruktury Sali 

Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”. Zmiana harmonogramu dotyczy 

wyposażenia Sali Porodowej w pozycji 2.1 - Lamp zabiegowych. Po ponownej analizie oraz 

rozeznaniu rynku w zakresie dostępności i jakości lamp zabiegowych oraz uwzględniając 

potrzeby sprzętowe odcinka porodowego p. Michalski poprosił o wyrażenie zgody na zakup 4 

lamp zabiegowych oraz fotela ginekologicznego. Wartość zakupionych urządzeń nie powinna 

przekroczyć kwoty brutto 42.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Michalski przedłożył harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadania pn. 

„Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole”. Zarząd 

zapoznał się.

W dalszej kolejności p. Gibaszek przedstawił stopień realizacji 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”. Realizacja obu zadań przebiega sprawnie, 

według p. Gibaszka zostaną zakończone zgodnie z umownymi terminami.

Następnie poruszono temat przeznaczenia środków finansowych w kwocie 2.500.000,00 zł 

z przyznanego SPZOZ w Kole kredytu. Główna księgowa p. Kaźmierczak poinformowała jakie 

zobowiązania i w jakim stopniu zostały uregulowane ze środków z kredytu. Pani Kaźmierczak 

przekazała, że środki z kredytu nie były wystarczające na pokrycie wszystkich zobowiązań 

wymagalnych szpitala. Ponadto zobowiązania te co miesiąc się zwiększają ponieważ środki 

jakie otrzymuje szpital w ramach kontraktu z NFZ są niewystarczające na bieżącą działalność. 

Na zakończenie p. Michalski przedstawił obecną sytuację na poszczególnych oddziałach oraz 

nawiązał do przyznanych ustawowo w miesiącu lipcu br. podwyżek dla pracowników.

Ad 8.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

p. Kujawa oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono następujące sprawy:
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1. Komenda Powiatowa Policji w Kole - prośba o wykonanie doświetlenia dwóch przejść 

dla pieszych w ciągu ul. Sienkiewicza w Kole /vis a vis Poczty Polskiej/. Powiatowy 

Zarząd Dróg udzielił już odpowiedzi na pismo i zwraca się do Zarządu Powiatu 

o zabezpieczenie środków finansowych na realizację ww. zadania. Zarząd powróci do 

tematu na kolejnym posiedzeniu.

2. Ministerstwo Cyfryzacji — umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie 

z wniosku z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczącego zwolnienia z obowiązku lokalizacji 

kanału technologicznego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin Łubianka" z uwagi na zmianę przepisów. 

Zarząd zapoznał się.

3. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - wniosek o dokonanie zmian planie finansowym PZD 

oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027 

w postaci wprowadzenia nowego przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412P w miejscowości Turzynów”. Okres realizacji - lata od 2022 do 2024. Skarbnik 

zaproponował wpisanie ww. zadania do budżetu powiatu na 2023 r. Zarząd wyraził 

zgodę.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - odpowiedź na interpelację Radnej Rady Miejskiej 

Koło p. Teresy Brzoski w sprawie możliwości przekształcenia części istniejących 

chodników na ścieżkę rowerową lub pieszo-rowerową na odcinkach dróg stanowiących 

połączenie Kaliskiego Przedmieścia z ul. Narutowicza i ul. PCK w Kole. Zarząd 

zapoznał się.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - zmieniony przez projektanta plan sytuacyjny 

„Przebudowy ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy 

Toruńskiej w Kole”. Zmiana dotyczy dodatkowej zatoki z wrysowaną kopertą p-poż, 

dla spełnienia wymogów przeciw pożarowych dla obsługi Szkoły Podstawowej nr 3. 

PZD prosi o ponowne uzgodnienie załączonego planu sytuacyjnego. Zarząd uzgodnił 

plan.

6. Wybór zadań, które będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. Zarząd powróci do tematu.

Ponadto Dyrektor Kujawa poinformował o problemach z zakończeniem przebudowy przejścia 

dla pieszych przy ul. Nowowarszawskiej w Kole w zakresie doświetlenia przejścia — brak ofert 

od dostawców. Zarząd zapoznał się.
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Ad 9.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Woj ewody Wielkopolskiego - informacj a o zmniejszeniu planu dotacj i celowych na rok 

2022 w: dz. 852, rozdz. 85202, §2130 o kwotę 9.963,76 zł dla Domów Pomocy 

Społecznej w Kole w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych 

zadań. Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole - prośba o dokonanie 

przesunięć pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na 

zwiększenie wydatków na środki BHP, na usługi oraz na koszty związane 

z administracją. Zarząd wyraził zgodę.

3. Domu Pomocy Społecznej w Kole - w związku ze zmniejszeniem planu dotacji dla 

Domu o kwotę 278,95 zł jednostka zwraca się z prośbą o zmniejszenie planu wydatków 

budżetowych Domu na 2022 rok w § 4210 o tę samą kwotę z przeznaczeniem na zakup 

niezbędnego wyposażenia oraz materiałów do drobnych prac remontowych. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru - prośba o dokonanie zmian w budżecie 

powiatu polegających na zwiększeniu dochodów oraz wydatków o kwotę 40.000,00 zł 

w związku z dodatkowymi środkami przyznanymi od Wojewody Wielkopolskiego. 

Przeznacza się je na dofinansowanie zadania związanego z procesem wdrożenia układu 

PL-EVRF2007-NH - wysokościowej osnowy geodezyjnej. Zarząd wyraził zgodę.

5. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o ujęcie w planie 

finansowym jednostki środków w kwocie 9.700,00 zł w związku z przekazaniem dotacji 

w ramach Funduszu Wsparcia PSP. Środki te przeznacza się na zakup butów 

służbowych. Zarząd wyraził zgodę.

6. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - kserokopie dokumentów 

potwierdzających wydatkowanie otrzymanych środków finansowych w kwocie 

85.000,00 zł z Funduszu Wsparcia PSP w ramach wydatków majątkowych na pokrycie 

części kosztów zadania pn. „Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo- 

ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole”. Zarząd 

zapoznał się.

7. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 

70.842,00. Środki przeznacza się na: nagrody dla funkcjonariuszy oraz dla 

pracowników służby cywilnej, zakup koszulek koszarowych i butów koszarowych, 
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zakup glikolu, zakup materiałów do sprzątania komendy, uzupełnienie brakującej kwoty 

na usługach w związku ze wzrostem cen, koszty postępowania sądowego 

i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowaniem. Zarząd zapoznał się.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała-A. Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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