
Protokół nr 0022.116.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 10 lutego 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9.00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidłowski.

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

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 3 lutego 2021 r.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole - wizyta na oddziale 
chirurgii.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kole - wizja w terenie dot. budynku po byłej pralni.

5. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.
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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 

0022.115.2021 z dnia 3 lutego 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3

Zarząd wizytował Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. Zapoznał się 

z efektem prac związanych z przebudową oddziału chirurgii.

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Wiśniewska poinformowała o:

• trwającym rozliczeniu zadania pn.: „Przebudowa oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole 

wraz z wyposażeniem” przygotowywanym przez firmę Vester. SPZOZ w Kole 

poinformował przy tym, że ostateczny koszt zadania będzie wyższy niż zakładany 

wcześniej. Ostateczny koszt zadania poznany zostanie po zakończeniu rozliczenia 

wykonanych robót. Zarząd zapoznał się;

• prośbie o zabezpieczenie środków finansowych na planowane zadanie: „Dostosowanie 

infrastruktury pracowni endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych”. Przewidywany koszt prac budowlanych wyniesie 

ok. 50.000 zł netto. Zarząd zapoznał się;

• prośbie o zabezpieczenie środków finansowych na planowane zadanie: „Doposażenie 

oddziału chirurgicznego w SPZOZ w Kole” w kwocie 465.170,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę;

• problemach z płynnością finansową szpitala;

• zmianie ustawodawstwa w zakresie finansowania oddziałów pediatrycznych.

Następnie Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak omówiła projekty uchwał 

Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole;
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• w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał, uwag nie wniesiono.

Ad 4.
Zarząd wizytował Dom Pomocy Społecznej w Kole. Członkowie Zarządu zapoznali się ze 

stanem budynku po byłej pralni, który obecnie nie jest użytkowany, wymaga on wymiany 

wszystkich instalacji.

Ad 5.

Skarbnik omówił dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021 rok;

• w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 - 

2027.

Zarząd zapoznał się z projektami uchwał, nie wniesiono uwag.

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

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.004.01.2021 - przesunięcie na 2021 r. 

niewykorzystanych środków w 2020 r. na kontynuację zadania „Budowa drogi 

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce”. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu 

na lata 2021 - 2022 w kwocie łącznej 4.300.000,00 zł (z podziałem: 1.300.000,00 zł - 

środki z budżetu powiatu, 3.000.000,00 zł - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) 

na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym”. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zabezpieczenie środków w budżecie powiatu 

na lata 2021 - 2022 w kwocie łącznej 1.350.000,00 zł na realizację zadania „Remont 

sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą”. Zarząd wyraził zgodę.

4. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.3.2021 - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 

399.000,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w związku 

ze zmianą średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Środki te przeznacza się na 

wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów 
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i wyposażenia, zakup usług oraz leków i wyrobów medycznych. Zarząd wyraził 

zgodę.

5. Wydział Organizacyjny, OR.3026.2.2021 - prośba o zabezpieczenie środków 

finansowych w kwocie 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu 

osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

6. Wójt Gminy Grzegorzew, BRG.033.11.2021 - uchwała Rady Gminy Grzegorzew 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na 

zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w ciągu ulicy Kolskiej 

w Grzegorzewie (8.000,00 zł). Zarząd wyraził zgodę, zadanie będzie realizowane 

w podziale 50% Powiat / 50% Gmina.

7. Rada Miejska w Kłodawie - uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie 

porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. Udziela się pomocy 

finansowej w 2021 r. w formie dotacji celowych z budżetu Gminy Kłodawa dla 

Powiatu Kolskiego: na zadania bieżące w wysokości 320.000,00 zł (remonty 

odcinków dróg powiatowych: nr 3405P w m. Głogowa, nr 3410P w m. Rycerzew, nr 

3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, nr 3408P na odcinku 

Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic Gminy) oraz kwotę dotacji na zadanie 

inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł pn: „Przebudowa chodnika wraz 

z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”. Zarząd wyraził zgodę.

8. Urząd Gminy Chodów, KDBP.7226.13.2021 - projekt uchwały Rady Gminy 

w Chodowie w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Chodów dla 

Powiatu Kolskiego (96.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków”. Zarząd wyraził 

zgodę.

9. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - informacja o wysokości kwoty na 

2021 r. na finansowanie doradców zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

(294.305,99 zł). Skarbnik poinformował, że przyznana kwota jest niższa niż 

w ubiegłym roku, brakujące środki na ten cel będą pochodziły z oszczędności w PUP 

w Kole w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia (ok. 47.000,00 zł), pozostała część 

środków z budżetu powiatu. Zarząd wyraził zgodę.
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Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski.

Poruszono tematy dotyczące:

1. PZD/542/SL/ZUD 20-21/3/2021 - rozliczenie kosztów zimowego utrzymania dróg 

w sezonie zimowym 2020 - 2021 za miesiące: listopad - grudzień 2020 r. oraz styczeń 

2021 r. Łącznie koszty za w/w miesiące wyniosły 649.391,30 zł. Zarząd zapoznał się.

2. PZD.GK.015.02.2021 - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. PZD.GK.016.02.2021 - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 430.000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakontraktowanie usług mających na celu utrzymanie 

infrastruktury drogowej, m.in.: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, oznakowanie 

poziome, czyszczenie kanalizacji deszczowej, ścinka i uzupełnianie poboczy, 

pozostałe usługi. Zarząd powróci do tematu.

4. Podjęcia negocjacji z właścicielami nieruchomości w kwestii wykupów w związku 

z planowaną przebudową ul. Toruńskiej w Kłodawie.

5. Pojawiających się wniosków właścicieli nieruchomości położonych na przebiegu 

północnej obwodnicy Koła w zakresie m.in. wykonania zjazdów, umieszczenia 

nawodnienia, zmiany przebiegu obwodnicy. Zarząd rozpatrzył wnioski, Powiatowy 

Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi wnioskodawcom.

6. Powrócono do tematu dot. usytuowania w pasie drogowym drogi powiatowej 

ogrodzenia działki będącej własnością Gminy Miejskiej Koło. Powiatowy Zarząd 

Dróg przygotuje pismo do Gminy Miejskiej Koło.

Ad 7.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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Protokółowała:-Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu;

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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