
Protokół nr 0022.118.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 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 17 lutego 2021 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu

4. Sprawy bieżące Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty.

5. Wójt gm. Grzegorzew - inwestycje drogowe na terenie gm. Grzegorzew.

6. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole - sprawy bieżące.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l

Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.117.2021 z dnia 17 lutego 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.36.2021.7 - plan dochodów na 2021 r. 

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami. Zarząd zapoznał się.

2. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, DF-1.9020.18.18.2021 - informacja o kwocie 

środków Funduszu Pracy (700.000,00 zł) na finansowanie przez Powiatowy Urząd 

Pracy w Kole w 2021 r. zadania określonego w art. 15zze4 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Zarząd zapoznał się.

3. Skarbnik powrócił do pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - prośba 

o uchwalenie środków finansowych na zakup nowej posypywarki. Szacowana wartość 

wynosi 75.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków.

Ad 4.
Obecne na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji oraz Kierownik 

Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty poruszyły temat zobowiązań szkół za 2020 r.: 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - ok. 4.000,00 zł, Liceum 

Ogólnokształcące w Kole - ok. 5.950,00 zł, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu - ok. 27.000,00 zł, Zespół Szkół Technicznych w Kole - ok. 

65.000,00 zł, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - ok. 808,00 zł, Zespół 

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole - ok. 270.000,00 zł. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Szkudlarek omówiła trzy projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

□ w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2021 (w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego)

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.118.178.2021

E w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2021 (w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej)

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 0025.118.179.2021

E w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Kolskiego w roku 2021 (w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci 

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży)

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 0025.118.180.2021

Ponadto Zarząd dokonał podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli.

Starosta poinformował o podziale dodatkowych środków części oświatowej subwencji: 

800.000,00 zł przeznacza się na rozbudowę i remont sal gimnastycznych w Zespole Szkół 

Technicznych w Kole, natomiast 1.200.000,00 zł będzie stanowiło rezerwę oświatową.

Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Grzegorzew oraz przedstawiciele Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa i p. Orchowska.
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Powrócono do tematu przygotowania dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 

3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

w przebudowie należałoby uwzględnić przebudowę kanalizacji deszczowej, szacunkowy 

koszt realizacji tego zadania wyniósłby ok. 6.000.000,00 zł. Pani Wójt chciałaby do tego 

zadania dołączyć budowę chodnika po jednej stronie drogi.

Rozważano także inne zadania drogowe: przebudowę drogi powiatowej nr 3429P w m. Bylice 

oraz przebudowę drogi powiatowej nr 3435P w m. Grodna.

Ponadto p. Wójt proponuje dokończenie budowy chodnika na ul. Uniejowskiej 

w Grzegorzewie. Zarząd wyraził zgodę warunkując ją pozostaniem niewykorzystanych 

środków ze wspólnej realizacji zadania drogowego.

Zarząd powróci do tematu wyboru do realizacji zadania drogowego po dokonaniu wizji 

w terenie.

Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyły: p. Wiśniewska - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole oraz p. Łuc, a także Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia 

oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju. Pani Wiśniewska i p. Łuc przedstawiły koszty 

robót dodatkowych i nieprzewidzianych, które stanowią wzrost całkowitego kosztu zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz 

z wyposażeniem”. Brakujące środki opiewają na kwotę 280.000,00 zł. Na roboty dodatkowe 

i nieprzewidziane składają się:

□ roboty rozbiórkowe - wykucie z muru ościeżnic drewnianych (w przedmiarze podano 

mniejszą ilość sztuk oraz mniejszą powierzchnię), rozbiórka zbędnych podokienników 

„półek” lastrykowych nad grzejnikami, rozbiórka ścian, rozbiórka okładzin ściennych 

(w przedmiarze podano mniejszą powierzchnię), rozebranie posadzek z tworzyw 

sztucznych (ilość większa niż w przedmiarze), skucie posadzek (ze względu na zły 

stan podkładów pod wykładzinami, głuche elementy posadzki)

□ roboty remontowe - nadproża (wykonanie większej ilości belek nadprożowych niż to 

przyjęto w projekcie), ściany (część ścian nie nadawała się do dalszego użytkowania 

i wymagała rozebrania a w ich miejsce wykonania nowych. Wykonano także 

wzmocnienie istniejących ścian siatką elewacyjną), stolarka (montaż elementów drzwi 

gwarantujących dymoszczelność - nie przewidziane w projekcie, zwiększenie ilości 

kontrolerów dostępu drzwi, zwiększenie klasy odporności ogniowej względem 
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przedmiarów. Zwiększona powierzchnia drzwi oraz zamienne rodzaje drzwi 

dostosowane do wymogów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), 

wykończenie podłóg (zaszła konieczność wykonania naprawy posadzek po zerwaniu 

starych warstw wierzchnich, wyrównania różnic poziomów, wykonania większej 

ilości wy lewek samopoziomujących);

□ instalacja wody - ze względu na krytyczny stan istniejącej instalacji wodnej 

w remontowanym oddziale chirurgii wystąpiła konieczność wykonania nowych 

elementów instalacji dla całego obszaru remontowanego z nowym zasilaniem dla 

wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji;

□ instalacja kanalizacji - ze względu na zły stan istniejącej instalacji kanalizacyjnej 

w remontowanej części oddziału chirurgicznego wystąpiła konieczność wykonania 

nowych elementów instalacji, wykonano również nowe odpływy sanitarne wraz 

z poziomem odprowadzającym w kanale technicznym;

□ instalacja c.o. i ciepła technologicznego - zmiana miejsca włączenia elementów 

instalacji związana z doprowadzeniem do pomieszczenia wentylatorowni zasilania;

□ instalacja wentylacji - wykonana została według projektu zamiennego, uzgodnionego 

z architektem, innego niż ten, który był przedstawiony w dokumentacji przetargowej, 

ze względu na jego nieprzystosowanie do rzeczywistych warunków użytkowych 

oddziału. Dodatkowo stan techniczny dachu oraz konieczność montażu kanałów 

zgodnie z warunkami technicznymi spowodowało wykonanie zwiększonej ilości 

kanałów wentylacyjnych, elementów peryferyjnych i elementów związanych 

z ochroną p.poż;

□ instalacja gazów medycznych - wykonywana według projektu zamiennego, 

uzgodnionego z architektem. Przedmiar przetargowy był zaniżony ilościowo;

□ instalacja elektryczna - ilość wykonanych prac większa niż w obmiarze, zmiana 

lokalizacji szafy LPD;

□ wykonanie pomieszczenia wentylatorowni oraz rozdzielni zasilania urządzeń 

wentylacyjnych - w projekcie architektonicznym nie ujęto usytuowania urządzeń 

wentylacyjnych, które docelowo zamontowano na poddaszu nad oddziałem 

chirurgicznym. Urządzenia te wymagają odpowiedniego odizolowania od pozostałej 

części poddasza, z uwzględnieniem przepisów p.poż.;
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□ wymiana części elewacji budynku na niepalną w pasie pożarowym - roboty konieczne 

do wykonania z uwagi na brak spełnienia warunków pożarowych istniejącej elewacji 

styropianowej uwzględniającej podział budynku na strefy pożarowe zgodnie 

z ekspertyzą pożarową.

Podjęto dyskusję dotyczącą uzasadnienia wykonania poszczególnych robót dodatkowych 

i nieprzewidzianych. Zarząd poprosił o uzupełnienie uzasadnień. Ponadto Naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak zwróciła uwagę na terminy realizacji i rozliczenia 

dotacji przekazanej przez Powiat na powyższe zadanie. Pani Urbaniak zwróciła uwagę, że 

zmiana lokalizacji szafy LPD nie należy do prac dodatkowych, nieprzewidzianych bo zmienia 

się tylko położenie szafy.

Na zakończenie p. Wiśniewska poinformowała, że będzie składać reklamację do wykonawcy 

budynku, w którym zlokalizowany jest nowy blok operacyjny z uwagi na pojawienie się 

usterek.

Ad 7.

Zarząd wyraził zgodę na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej 

o powierzchni 0,1267 ha, położonej w obrębie Powiercie Wieś, gm. Koło, będącej własnością 

Powiatu Kolskiego. Powyższe podyktowane jest wnioskiem o wykup w/w nieruchomości. 

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej i uzasadnia swój wniosek chęcią 

powiększenia swojej posesji o tereny zielone oraz dojazd. Przedmiotowa działka nie może 

być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość, ze względu na swoje wymiary. W związku 

z tym, w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami można ją zbyć 

w drodze bezprzetargowej w przypadku, jeżeli poprawi ona warunki zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby zamierzającej tę nieruchomość nabyć.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Krupińska
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Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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