
Protokół nr 0022.129.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 28 kwietnia 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 quorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 21 kwietnia 2021 r.

3. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

4. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

5. Sprzęt przeciwpowodziowy - umowa ze Stowarzyszeniem.

6. Sprawy bieżące oświaty.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

8. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. 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 

0022.128.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole: Dyrektor p. Wiśniewska oraz p. Łuc, a także Naczelnik Wydziału Kadr, 

Płac i Zdrowia p. Urbaniak.

Poruszono następujące tematy:

1. pismo SPZOZ.ADTE-SZ.201.4.202l.IK - prośba o przyznanie dofinansowania 

w wysokości 150.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa podjazdu dla 

Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie 

z wykonaniem odwodnień liniowych”. Zarząd wyraził zgodę.

2. pismo SPZOZ.DKS.071.37.2021.AK - korekta sprawozdania RZ-Z za I kwartał 2021. 

Zarząd zapoznał się.

3. powrócono do tematu planowanego zadania: „Dostosowanie infrastruktury pracowni 

endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług 

medycznych”. Pani Wiśniewska poinformowała o przeprowadzonym postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w powyższym temacie.

4. dot. kosztu przystosowania sali porodowej do porodów rodzinnych - wstępny 

szacunek wynosi ok. 1.000.000,00 zł.

5. dot. przygotowania się do zakupu nowej karetki. Zarząd oczekuje na pismo w tej 

sprawie.

6. dot. rozliczenia z firmą Kosbud. Pani Łuc poinformowała o pojawieniu się usterek 

w nowym budynku - blok operacyjny, część z nich szpital usunął we własnym 

zakresie. Sprawą zajmuje się kancelaria prawna.
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Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.2.2021 - przesunięcie między 

paragrafami kwoty 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

promocyjnych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.3.5.2021 - przesunięcie między 

paragrafami łącznej kwoty 29.131,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy 

pośmiertnej. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.19.2021 - dot. uwzględnienia 

w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2025 zmian 

w zakresie zawarcia nowej umowy na „Produkcję, personalizację i dystrybucję 

dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń” z Polską Wytwórnią Papierów 

Wartościowych. Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/114/2021 - dot. wprowadzenia do 

budżetu powiatu zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 

skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” oraz 

zabezpieczenia całej kwoty inwestycji - 3.100.000,00 zł (montaż finansowy na lata 

2021 - 2022). Zarząd wyraził zgodę.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/113/2021 - dot. wprowadzenia do 

budżetu powiatu zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - 

Dziwie - Nowa Wieś Wielka” oraz zabezpieczenia całej kwoty inwestycji - 

7.200.000,00 zł (montaż finansowy na lata 2021 - 2022). Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Skarbnik przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej - wyrażenie 

pozytywnej opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020 r. 

Zarząd zapoznał się.

Ad 5.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel poruszył temat pisma 

Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej „Przystań” w Kole - prośba o wsparcie 

finansowe lub rzeczowe w zakresie realizacji okresowych przeglądów i napraw sprzętu 

przeciwpowodziowego oraz zakup przyczepy podłodziowej. Pan Jokiel przedstawił 

propozycje dot. zapisu w umowie ze Stowarzyszeniem kwestii konserwacji i napraw sprzętu 
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przeciwpowodziowego. Zarząd zaakceptował proponowany zapis, do kwestii zakupu 

przyczepy podłodziowej Zarząd powróci po rozpoznaniu tematu przez p. Jokiela.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poruszyła następujące tematy:

□ Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.12.2021 - 

prośba o wyrażenie zgody na przydzielenie p.o. Dyrektora godzin ponadwymiarowych 

w wymiarze 5 godzin dydaktycznych. Zarząd wyraził zgodę.

□ Konińskie Stowarzyszenie Sportowe Mustang - prośba o wsparcie finansowe 

organizacji turnieju finałowego Mistrzostw Polski w koszykówce na wózkach. Zarząd 

wyraził zgodę na współorganizację, przeznaczono na ten cel kwotę do 3.000,00 zł.

□ Dot. wsparcia finansowego organizacji obozu harcerskiego dla dzieci i młodzieży 

wspólnie z Hufcem ZHP z Koła. Zarząd oczekuje na pismo w powyższej sprawie.

□ Gmina Chodów - prośba o współorganizację pikniku rodzinnego połączonego 

z Dniem Dziecka. Zarząd wyraził zgodę, Powiat Kolski wystawi swoje stoisko.

Ad 7.

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące tematy:

1. Pismo Burmistrza Miasta Dąbie, KLG.6831.4.1.2021 - zatwierdzenie projektu 

podziału nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Dąbie - dot. poszerzenia 

drogi powiatowej nr 3498P. Zarząd zapoznał się.

2. Pismo PZD/221/DT/116/2021 - informacja o pozytywnym zaopiniowaniu przez PKP 

S.A. (w zakresie obszaru kolejowego) inwestycji pn.: „Budowa północnej obwodnicy 

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

3. Pismo PZD/221/DT/108/2021 - informacja o opublikowaniu na stronie internetowej 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole planu sytuacyjnego zadania pn.: „Budowa 

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

4. Pismo PZD/542-Int./SL/40-1/2021 - informacja dla Rady Gminy Osiek Mały 

o wykonaniu naprawy poboczy odcinka drogi nr 3205P w Osieku Wielkim, 
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wyprofilowaniu odcinka gruntowego drogi nr 3206P w m. Drzewce, oczyszczeniu 

rowów w pasie drogi powiatowej nr 3205P na odcinku Plebanki - Lipiny. Zarząd 

zapoznał się.

Dyrektor Kujawa omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania 

Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 

środka trwałego - „Przebudowa linii napowietrznych SN - wymiana konstrukcji 

i izolatorów”.

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 0025.129.189.2021

Ad 8.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak zwrócił się z prośba 

o wyrażenie zgody na udział w kilkudniowej naradzie Naczelników dotyczącej tematyki 

związanej z działalnością Wydziału. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 9.

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółował  ̂ Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

.......... .............................................. ..........
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4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

3. Waldemar Banasiak
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