
Protokół nr 0022.123.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 24 marca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Starosta Robert Kropidłowski. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia techniczne 

możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem teleinformatycznym 

oraz posiada łączność sieciową. Następnie Starosta przystąpił do stwierdzenia ąuorum.

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 marca 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

5. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
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6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. Zaniknięcie 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 

0022.122.2021 z dnia 17 marca 2021 r, nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty.

Ad.3
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła następujące 

tematy:

1. mieszkanka Koła zwróciła się z prośbą o pomoc w stworzeniu murala o tematyce 

ekologicznej na murze znajdującym się w parku Moniuszki w Kole. Pani Szkudlarek 

poinformowała, że istnieje możliwość złożenia wniosku konkursowego na tego typu 

zadanie. Wnioskodawczym zostanie poinformowana o takiej możliwości.

2. Państwowe Liceum Szkół Plastycznych w Kościelcu zwróciło się z prośbą 

o współorganizację pleneru malarskiego. Zarząd wyraził zgodę, zabezpieczono na ten 

cel kwotę do 2.000,00 zł.

3. Centrum Nauki Eureka zwróciło się z prośbą o rozłożenie na raty zadłużenia 

(4.000,00 zł) - dot. nadmiernie wypłaconej dotacji dla placówki w związku ze zmianą 

wag w subwencji. Naczelnik Szkudlarek skonsultuje się w tej kwestii ze Skarbnikiem.

4. pismo Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.2.5.2021 - prośba Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole o dokonanie zmian w planie 

wydatków w projekcie „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół 

Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole”. Proponuje się przesunięcie środków 
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w łącznej kwocie 6.850,00 zł na zakup materiałów biurowych, wózków na laptopy, 

myszek do komputerów oraz przygotowanie specyfikacji dla przedmiotu zamówienia, 

sprawdzenia ofert i sprzętu. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

odwołania Pani Elżbiety Budzińskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo — 

Edukacyjno - Wychowawczego w Kołe.

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 0025.123.181.2021

Starosta przedstawił pisma:

• Miejskiego Domu Kultury w Kole - prośba o współorganizację wystawy 

fotograficznej niepublikowanych zdjęć kolskiego szpitala. Zarząd wyraził zgodę, 

zabezpieczono na ten cel środki w kwocie do 1.500,00 zł.

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ZST.D.0712.27.2021 - prośba o zwiększenie 

środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących nauczanie 

indywidualne w ZST w Kole. Zarząd powróci do tematu.

Skarbnik poinformował o stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielonej 

przez Powiat dotacji celowej na rzecz Państwowego Liceum Szkół Plastycznych w Kościelcu 

na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków na działania w parku zespołu pałacowo-parkowego w Kościelcu. RIO zwróciła 

uwagę, że przepisy prawa nie przewidują możliwości udzielania z budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego dotacji na rzecz państwowych jednostek budżetowych - Państwowe 

Liceum Szkół Plastycznych w Kościelcu. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie zmiany do 

uchwały Rady Powiatu Kolskiego (zmniejszenie w/w dotacji celowej) w związku 

z powyższym stanowiskiem RIO. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji sprawdzi czy istnieje 

inna prawna możliwość wsparcia szkoły (na działania w parku zespołu pałacowo-parkowego 

w Kościelcu).

3



Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.64.2021.3 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowej o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na 

gospodarkę nieruchomościami - aktualizacja opłat za trwały zarząd i wieczyste 

użytkowanie. Zarząd wyraził zgodę.

2. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Babiak uchwały o udzieleniu pomocy 

finansowej Powiatowi Kolskiemu Zarząd przyjął poziom dofinansowania zadań 

drogowych realizowanych wspólnie z Gminą Babiak - 58% Powiat, 42% Gmina 

Babiak.

Następnie Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego 

i sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kołe za 2020 rok.

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 0025.123.182.2021

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole: Dyrektor p. Wiśniewska oraz Główna księgowa p. Kaźmierczak, a także 

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak.

Poruszono następujące tematy:

1. SPZOZ.DN.002.4.1.2021.IW - informacja o zakupionym sprzęcie w ramach zadania 

„Doposażenie oddziału chirurgii w SPZOZ w Kole”. Zakupu dokonano na kwotę 

319.199,70 zł, do zakupienia pozostały meble medyczne i biurowe. Zarząd zapoznał 

się.
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2. SPZOZ.DKS.071.25.2021 .AK - informacja o stanie zadłużenia wobec ZUS - dotyczy 

zaległych składek za lata 2012 - 2014. Pozostało do spłaty 376.053,23 zł. Zarząd 

zapoznał się.

3. SPZOZ.DKS.071.26.2021.AK - informacja o utworzonych w 2020 r. rezerwach: na 

poczet toczącego się postępowania sądowego oraz na poczet kosztów związanych ze 

zwalczaniem pandemii COVID - 19. Zarząd zapoznał się.

4. SPZOZ.DKS.071.12.2021.AK - informacja o stanie mienia za 2020 r. Zarząd 

zapoznał się.

5. SPZOZ.DKS.071.15.2021.AK - wykonanie planu finansowego za 2020 r. wraz 

z częścią opisową oraz wykonanie planu inwestycyjnego za 2020 r. Zarząd zapoznał 

się.

Następnie p. Wiśniewska poinformowała o bieżącej liczbie wykonywanych w SPZOZ w Kole 

szczepień przeciwko COVID - 19 oraz o planowanym zakupie ze środków własnych szpitala 

aparatu do znieczuleń. Zarząd zapoznał się.

Starosta poruszył temat utworzenia powiatowego centrum zdrowia psychicznego w budynku 

szpitala.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, który 

poruszył następujące tematy:

1. PZD/110/KA/2/2021 - prośba o przyznanie dodatkowych środków finansowych 

w celu zwiększenia płac w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole w dziale Służby 

Liniowej (konserwatorzy dróg i mostów). Zarząd wyraził zgodę.

2. PZD/221/DT/81/2021 - pismo do p. mieszkańca m. Ruchenna -

przekazanie stanowiska PGW Wody Polskie w sprawie przykrycia istniejących rowów 

melioracyjnych w związku z planowaną inwestycją „Budowa północnej obwodnicy 

Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Zarząd zapoznał się.

3. PZD/544/DT/ZP/P/52/2021 - pismo do Rady Gminy Osiek Mały w sprawie wniosku 

radnego dot. płynącej wody omijającej kratkę na drodze wjazdowej w pasie 

drogowym drogi powiatowej nr 3205P w m. Dęby Szlacheckie. Zarząd zapoznał się.
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4. PZD.025.221.2021 - propozycja realizacji dodatkowych zadań drogowych wspólnie 

z Gminą Olszówka. Zarząd wyraził wolę realizacji zadania „Rozbiórka istniejącego 

i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P 

w miejscowości Olszówka”. Zadanie to może ubiegać się o dofinansowanie ze 

środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury. Zadanie mogłoby 

zostać zrealizowane w latach kolejnych.

5. Minister Cyfryzacji, DT.WIT.7110.174.2021 - decyzja zwalniająca Zarząd Powiatu 

Kolskiego z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji 

inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów”. Zarząd 

zapoznał się.

6. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Kole - informacja o rozpoczęciu 

robót związanych z „Remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg i ulic 

powiatowych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco”. Zarząd zapoznał się.

Ponadto poruszono tematy związane z:

• planowaną modemizacją/przebudową centralnej magistrali kolejowej na terenie 

powiatu kolskiego;

• możliwością wykonania remontu nawierzchni odcinka drogi powiatowej - 

ul. Toruńska w Kole (od skrzyżowania z ul. Norton do skrzyżowania z ul. Brzozową);

• wykonaniem przejścia dla pieszych przy ul. Kościelnej w Kłodawie;

• zmianą nazwy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku od mostu 

na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie do m. Ponętów Dolny” na „ Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny”. Zarząd wyraził 

zgodę na zmianę nazwy zadania.

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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