
Protokół nr 0022.109.2020 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 16 grudnia 2020 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. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

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 9 grudnia 2020 r.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego - Powiatowy Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na 
lata 2021-2024.

4. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

5. Propozycje dodatkowych zmian do budżetu na 2020 r.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
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8. Zamknięcie obrad.

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 

0022.108.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu Kolskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości 

oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024. Zarząd 

nie wniósł uwag do projektu.
Następnie p. Jokiel poinformował o nowym ognisku COVID-19 w powiecie kolskim, które 

wystąpiło w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole.

Ad.4
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poinformowała o:

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

finansowym. Wydatki zwiększa się o łączną kwotę 16.215,00 zł, środki pochodzą ze 

zwiększonych dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydane duplikaty legitymacji 

szkolnych, wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego, 

wpłat z tytułu rozliczenia mediów przez ZOEW w Kole. Zarząd wyraził zgodę. 

Ponadto decyzją Zarządu zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.952,85 zł 

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Środki na ten cel pochodzą z 

rezerwy ogólnej.

2. podziale dodatkowej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej (156.000,00 zł), 

zgodnie ze złożonymi przez szkoły wnioskami, z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Zarząd 
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zaakceptował proponowany podział. Ponadto środki w wysokości 20.398,31 zł 

przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania celem 

usprawnienia infrastruktury informatycznej szkół, ułatwiającej naukę uczniom i 

prowadzenie zajęć nauczycielom - zwiększa się plan wydatków w LO w Kole o kwotę 

10.200,00 zł oraz w ZOEW w Kole o kwotę 10.198,31 zł.

Następnie Zarząd dokonał weryfikacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów 

szkół. Zarząd po krótkiej dyskusji postanowił o pozostawieniu dodatków na dotychczasowym 

poziomie. Okres obowiązywania angaży został ustalony od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 

2021 r.

Skarbnik poinformował o pismach szkół w zakresie zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. Liceum Ogólnokształcące w Kole, KS.3021.12.2020 - prośba o dokonanie przesunięć 

między rozdziałami na kwotę 42.165,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

i pochodne. Zarząd wyraził zgodę.

2. Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.26.2020 — 

prośba o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 49.136,00 zł oraz 

dokonanie przesunięć między paragrafami i rozdziałami na łączną kwotę 16.579,00 zł 

z przeznaczeniem m.in. na opłacenie faktur za energię cieplną, elektryczną oraz wodę, 

serwis komputerów, badania lekarskie pracowników. Zarząd wyraził zgodę na 

dokonanie przesunięć środków, brak zgody na zwiększenie planu finansowego.

3. Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA.312.12.2020 - 

zmniejsza się wydatki o kwotę 17.639,33 zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę 

44.181,00 zł, zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z potrzeby urealnienia 

planu finansowego jednostki. Zarząd wyraził zgodę. Brakująca kwota 26.541,67 zł na 

wynagrodzenia będzie pochodziła z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

4. Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - zwiększa 

się dochody o łączną kwotę 9.994,00 zł z tytułu otrzymania dobrowolnych wpłat na 

rzecz szkoły oraz otrzymanej zaliczki - dopłaty do gruntów ONW oraz płatności 

bezpośrednie, a także z tytułu zwrotu kasy rejestrującej. Ponadto zmniejsza się 

wydatki na łączną kwotę 4.431,00 zł oraz zwiększa się wydatki na łączną kwotę 

14.425,00 zł. Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z potrzeby urealnienia
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planu finansowego jednostki. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o dokonanie 

przesunięć między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 32.847,00 zł 

z przeznaczeniem m.in. na wynagrodzenia i pochodne. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.5

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2020 r.:

1. Powiatowy Urząd Pracy, KF.RK.3011-13/2020 - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 6.200,00 zł w związku z przyznaniem przez Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów 

obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole, PINB 311.12.2020 - prośba 

o dokonanie przesunięć między paragrafami na kwotę 10.095,05 zł z przeznaczeniem 

na zakup sprzętu informatycznego oraz mebli. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.684.1.25.2020 - prośba 

o dokonanie przesunięć między paragrafami na kwotę 215,00 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie kosztów sądowych w sprawie zasiedzenia nieruchomości Skarbu Państwa. 
Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3001.16.2020 - prośba 

o dokonanie przesunięć między paragrafami na kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup materiałów biurowych i wyposażenia, korektę odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych oraz na opłaty pocztowe. Zarząd wyraził zgodę.

Ad.6

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

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono następujące sprawy:

1. wnioski Biura Projektowego „Projektuj i buduj” sp. z o.o. o zmianę terminów 

wykonania dokumentacji projektowych na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3404P 

w miejscowości Głębokie” oraz „Przebudowę drogi powiatowej nr 3406P Brdów 

Przedecz”. Wykonawca dokumentacji proponuje wyznaczenie nowego terminu do 
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dnia 31 marca 2021 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Zarząd 

zaakceptował proponowany termin oraz wyraził wolę wprowadzenia zmian 

w budżecie powiatu kolskiego oraz Wieloletniej prognozie finansowej polegających 

na zmniejszeniu wartości w/w zadań i wprowadzeniu ich do realizacji w roku 2021. 

Zadania w roku bieżącym są współfinansowane przez Gminę Olszówka oraz Gminę 

Babiak w wysokości 40% wartości inwestycji. Wobec okoliczności, że zadania nie 

zostaną zrealizowane w całości w roku 2020 należy zwrócić się do w/w Rad Gmin 

z prośbą o podjecie Uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolskiego w 2021 roku na realizacje w/w zadań.

2. dot. przebiegu drogi na odcinku Łuczywno - Drzewce, część tej drogi (ok. 180 m) jest 

drogą gminną. Proponuje się udzielenie Gminie Osiek Mały pomocy finansowej na 

budowę w/w odcinka drogi.

3. dot. wątpliwości w kwestii dotrzymania przez wykonawców terminów zakończenia 

zadań drogowych będących w realizacji do końca 2020 r.

4. dot. ograniczonych środków finansowych w budżecie powiatu na 2021 r. na 

utrzymanie czystości na drogach powiatowych. Zarząd ustalił, że pomimo 

ograniczonych środków kwestie związane z utrzymaniem czystości na drogach 

powiatowych na chwilę obecną pozostają bez zmian.

5. Dyrektor Kujawa poinformował o pojawiających się interwencjach mieszkańców 

ul. Łąkowej w Kłodawie w zakresie wykonywanych zjazdów do posesji. Zarząd 

zapoznał się.

6. PZD/221/DT/382/2020 - informacja o całkowitym koszcie zadania pn.: „Remont 

odcinka drogi powiatowej nr 3404P Grzegorzew - Tarnówka”. Zarząd zapoznał się.

Starosta poinformował o pismach:

• Wójta Gminy Grzegorzew, BRG.033.106.2020 - uchwała Rady Gminy Grzegorzew 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację 

inwestycji drogowych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu”, 

„Przebudowa dróg powiatowych”, „Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P 

Grzegorzew - Boguszyniec”. Zarząd zapoznał się.
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• uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Kolskiego z przeznaczeniem na budowę północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

powiatowej nr 3205P. Zarząd zapoznał się.

• Ministra Cyfryzacji, DT-WUKE.420.725.2020.2 - zawiadomienie o zakończeniu 

zbierania materiału dowodowego w ramach postępowania administracyjnego dot. 

zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego z uwagi na 

„Przebudowę drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków”. Zarząd zapoznał 

się.

• Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie, RZP.5544.4.2020 - prośba o wyrażenie opinii 

w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Jaworowej w Kłodawie. 

Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje projekt uchwały w tej sprawie.

Ad.7
Starosta omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.109.160.2020

Ad.8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała; Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński
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3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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