
Protokół nr 0022.112.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 14 stycznia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8.00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidłowski.

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

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 5 stycznia 2021 r.

3. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

4. Uchwała Rady Powiatu w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów - 
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

5. Propozycje zmian do budżetu powiatu.

6. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

7. Zadania inwestycyjne i remontowe w Zespole Szkół Technicznych w Kole - sala 
gimnastyczna.

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
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9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l

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 

0022.111.2021 z dnia 5 stycznia 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

W posiedzeniu uczestniczyła p. Urbaniak - Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia oraz 

p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. 

Pani Wiśniewska poinformowała o:

1. zwiększonej liczbie porodów w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym;

2. bieżącej sytuacji związanej z realizacją zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii 

w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem” - prośba o przedłużenie terminu realizacji 

zadania do dnia 26 lutego 2021 r. oraz aneksowania umowy w sprawie udzielenia 

dotacji na dofinansowanie w/w zadania. Zarząd powróci do tematu;

3. trwaj ących szczepieniach przeciwko COVID-19;

4. rezygnacji ze stanowiska przez Zastępcę Dyrektora ds. lecznictwa;

5. piśmie SPZOZ.SD.004.2.2021 DS - prośba o zabezpieczenie środków finansowych na 

zadanie „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole” w kwocie 

465.170,00 zł.

Ponadto p. Wiśniewska przedstawiła program naprawczy SPZOZ w Kole na lata 2020 - 2022. 

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył temat uchwały 

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 

2



strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. W dniu 4 stycznia br. wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, w którym orzeka nieważność § 4 w/w uchwały 

w zakresie zwrotu „po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego , a obowiązuje od”. Naczelnik poinformował, że konsultował sprawę z radcą 

prawnym Starostwa. Ustalono, że uchwała pod względem prawnym nadal obowiązuje, 

uchylony zostaje jedynie § 4 w zakresie w/w zwrotu. W związku z powyższym nie ma 

potrzeby ponownego podjęcia uchwały. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Wojtysiak nawiązał do umowy na usuwanie i parkowanie pojazdów na 

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego, która obowiązywała w 2020 r. 

Wykonawca wystawił fakturę za w/w usługę niezgodnie z zawartą umową. Pan Wojtysiak 

oczekuje na jej skorygowanie. Na parkingu Wykonawcy pozostały zholowane w 2020 r. 

pojazdy, które obecnie powinny zostać przekazane na parking Wykonawcy wyłonionego 

w 2021 r.

Ad 5.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

• PZD/221/DT719/2021 - dot. zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 

50.000,00 zł w celu wycinki i nasadzenia drzew - dot. zadania „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka”. Zarząd wyraził zgodę 

na kontynuację w/w zadania.

• Wydział Kadr, Płac i Zdrowia, KPZ.3021.1.2021 - prośba o przesunięcie środków 

finansowych w kwocie 562,06 zł niewykorzystanych w 2020 r. i przesunięcie do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021 r. Powyższe wynika z różnicy pomiędzy 

szacowaną kwotą przeznaczoną na opłaty eksploatacyjne, a rzeczywistą wartością 

poniesionych wydatków na podstawie wskazań liczników energii elektrycznej 

i otrzymanych faktur - dot. projektu pn.: „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 

oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu 

województwa”. Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, FK.3 000.1.2021 - prośba 

o zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na 2021 r. dla dwóch
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Warsztatów Terapii Zajęciowej w ogólnej kwocie 32.972,73 zł, co stanowi 12% 

udziału samorządu powiatowego, w związku z przystąpieniem do „Programu 

Wyrównywania Różnic Między Regionami III”. Zarząd powróci do tematu.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekty uchwał 

Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją 

zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego (w zakresie rozwoju kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

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 0025.112.166.2021

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku 

pubłicznym i o wołontariacie, zadań pubłicznych w roku 2021 stanowiących realizacją 

zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego (w zakresie działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży)

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 0025.112.167.2021

• w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, zadań publicznych w roku 2021 stanowiących realizacją 
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zadań samorządu powiatowego - Powiatu Kolskiego (w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej)

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 0025.112.168.2021

• w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 

(w zakresie rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

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 0025.112.169.2021

• w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej (w 

zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży)

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 0025.112.170.2021

• w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej 

(w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej)

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 0025.112.171.2021
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Następnie p. Szkudlarek przedstawiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Kolski na 2021 rok. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na realizację 

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko - 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Ponadto poruszono tematy dotyczące:

• podpisania umów z mediami w zakresie promocji Powiatu - Tv Kablowa oraz portal 

e-koło. Zarząd wyraził zgodę.

• dofinansowania wydania Rocznika Kolskiego - koszt 2.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę, środki pochodzić będą z budżetu Wydziału OP.

• pisma Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu dot. wsparcia 

finansowego na modernizację parku w Kościelcu z uwagi na zagrażający 

bezpieczeństwu stan drzew. Zarząd wyraził zgodę na wsparcie w kwocie 10.000,00 zł.

• wydania publikacji pn.: „Ziemia Kolska w fotografii Ryszarda Fórmanka”. Pani 

Naczelnik poinformowała, że w budżecie powiatu na 2021 r. zabezpieczono na ten cel 

3.000,00 zł. Natomiast na jednym z wcześniejszych posiedzeń Zarządu uzgodniono na 

powyższy cel kwotę 5.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na uzupełnienie środków do 

kwoty 5.000,00 zł (przesunięcie kwoty 2.000,00 zł między rozdziałami).

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poinformowała, że w ramach drugiej 

puli środków Funduszu Inwestycji Lokalnych złożono wniosek na zadanie „Rozbudowa 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”. 

Otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.000.000,00 zł. Szacowany koszt inwestycji to 

kwota 4.170.705,38 zł.

Zaplanowano także remont istniejącej sali gimnastycznej z infrastrukturą towarzyszącą 

w ZST w Kole. Jego koszt oszacowano na kwotę 1.296.226,50 zł.
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Ad 8.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono tematy dotyczące:

• uwag do projektu dla zadania „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

powiatowej nr 3205P”. Dyrektor Kujawa poinformował m.in. o zaprojektowanej 

szerokości pasa drogowego. Przyjęta szerokość 40 m spowoduje konieczność wykupu 

większej ilości działek, co wpłynie na dużo większy koszt wykupów niż wstępnie 

zakładano.

• PZD.GK.004.01.2021 - projekt zmian w budżecie powiatu na 2021 r. oraz 

w wieloletniej prognozie finansowej: przesunięcie na 2021 r. niewykorzystanych 

środków na kontynuację zadania „Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - 

Drzewce”; przesunięcie na 2021 r. niewykorzystanych środków na zadanie „Zakup 

piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2020/2021”. Zarząd 

rozpatrzy pismo w miesiącu lutym celem dokonania zmian na sesji Rady Powiatu 

w lutym br.

• PZD.GK.003.01.2021 - propozycja zmian w planie finansowym - przesunięcie 

między paragrafami środków w wysokości 23.000,00 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenia bezosobowe. Zarząd wyraził zgodę.

• PZD.GK.005.01.2021 - propozycja zmian w planie finansowym - utworzenie nowego 

paragrafu wydatków 4600 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych (7.000,00 zł), a także zwiększenie planu 

w §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (2.000,00 zł). 

Wprowadzenie powyższych zmian wyniku z potrzeby zabezpieczenia środków na 

wypłatę odszkodowania dla firmy o. za zniszczoną wiatę. Zarząd

wyraził zgodę na utworzenie nowego paragrafu wydatków 4600 - kary, 

odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych i zabezpieczenie na w/w paragrafie środków w wysokości 

7.000,00 zł.

Ad 9.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.
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Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

............ ......................................
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