
Protokół nr 0022.132.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 19 maja 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 12 maja 2021 r.

3. p. I. Wiśniewska - sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Kole za 2020r.

4. p. A. Rusin - ocena zasobów pomocy społecznej za 2020r.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

7. p. D.Szkudlarek - inwestycje w szkołach, uchwały Zarządu Powiatu w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora p. Mieczysławowi Drożdżewskiemu 
oraz p. Jerzemu Markowskiemu

8. p. Ł. Ziemniak - uchwała Zarządu Powiatu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu 
Powiatu Kolskiego spółkom wodnym
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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 

0022.131.2021 z dnia 12 maja 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska.

Starosta poinformował o pismach:

• SPZOZ.DKS.071.45.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SPZOZ w Kole” - faktura za zakup mebli do sal chorych, mebli do 

gabinetów, mebli kuchennych na kwotę 49 515,25 zł (środki z dotacji Powiatu). 

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków w ww. kwocie.

• SPZOZ.DKS.071.44.2021.AK - rozliczenie dotacji na „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SPZOZ w Kole” - faktura na kwotę 276 161,26 zł (środki z dotacji 

Powiatu). Zarząd wyraził zgodę na przekazanie środków w ww. kwocie.

• SPZOZ.DKS.071.2021.AK - uzupełnienie złożonego wniosku z dnia 10.05.2021 o 

protokół zdawczo- odbiorczy do faktury FA/141/2021/K oraz uzupełnienie złożonego 

wniosku z dnia 17.05.2021r. o protokół zdawczo- odbiorczy do faktury 

FS/001/2021/00065. Zarząd przyjął do wiadomości.

• SPZOZ.SD004.9.2021JN - prośba o dofinansowanie zadania „Zakup

specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SP ZOZ w 

Kole”. Szacowany koszt zakupu to ok. 1 000.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

zabezpieczenie środków.
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• SPZOZ.ADTE-SZ.200.1.202l.IK - prośba o przedłużenie zgody na wydzierżawienie 

pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatomi o łącznej powierzchni 154,04 m2, 

na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w obiektach użytkowych 

przez SP ZOZ w Kole na okres kolejnych 3 lat. Zarząd zdecydował, że Wydział 

Nieruchomości i Ochrony Środowiska przygotuje projekt uchwały w ww. sprawie.

• DE1.5033-11/21/418 - prośba Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole 

o wyrażenie zgody na pobudowanie sieci wodociągowej na terenie Szpitala w związku 

z potrzebą zasilenia w wodę działek zlokalizowanych w przyległym terenie. Zarząd 

przekazał sprawę do Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

Dyrektor Iwona Wiśniewska szczegółowo omówiła sprawozdanie z działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r.

Ad 4.

Dyrektor PCPR Agnieszka Rusin poinformowała, że do zadań własnych powiatu w zakresie 

pomocy społecznej należy coroczne przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej. 

Ocena wraz z rekomendacją stanowi podstawę planowania budżetu na rok następny. Ocena za 

2020r. została przygotowana w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej, odnosi się do zasobów dotyczących infrastruktury, kadry, organizacji 

pozarządowych oraz nakładów finansowych na zadania z zakresu pomocy społecznej. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 5.

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

oraz p. Orchowska.

Poruszono następujące tematy:

1. Terminu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie 

zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa 
Wieś Wielka" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z 
drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów”. Zarząd mając na uwadze 
pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.05.2021r. (IR-VII.801.7.25.2021.4 oraz 
IR-VII.801.7.26.2021.4) postanowił w pierwszej kolejności wyjaśnić temat 
kwestionowania przez Wojewodę Wielkopolskiego kwalifikowalności wydatków 
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ujętych we wnioskach z dnia 10.08.2020r. Pisma w powyższej sprawie przygotuje 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole. Zarząd powróci do tematu.

2. propozycji wykonania remontu odcinka drogi - ul. Staffa w Kole (połączenie z 

odcinkami drogi miejskiej).

3. wniosku firmy „KERRiA” Piórkowski spółka jawna w sprawie usunięcia z pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 3470P - ul. Sienkiewicza w Kole lipy 

drobnolistnej. Drzewo posiada około 10% posuszu i ma zniekształconą koronę. 

Zarząd wyraził zgodę, wniosek w sprawie wycinki drzewa przygotuje Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Urzędu Gminy Kościelec, Ros-2. 7021.31.2021 - deklaracja współpracy finansowej 

przy realizacji zadania „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Kolskiego” oraz informacja o planowanym zabezpieczeniu środków na realizację 

kolejnej inwestycji realizowanej wspólnie z powiatem kolskim pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec- Gąsiorów”.

2. Urzędu Gminy Osiek Mały, IZD.7234.9.2021 - deklaracja współpracy finansowej 

przy realizacji zadania „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Kolskiego”.

3. Urząd Gminy Olszówka, GK.3031.1.4.2021 - deklaracja współpracy finansowej przy 

realizacji zadania „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego”.

4. Urząd Miasta i Gminy w Dąbiu, IOK.7226.12.2021 - przesłanie Uchwał Rady 

Miejskiej w Dąbiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Dąbie 

dla Powiatu Kolskiego.

5. Urzędu Gminy w Babiaku, KM-VII.7013.5.2021 - z uwagi na ograniczone środki 

finansowe gmina nie przystąpi do realizacji zadania „Remont dróg i ulic powiatowych 

na terenie Powiatu Kolskiego”.

6. Ministra Cyfryzacji (DT.WIT.7110.191.2021) informacja o zebraniu dowodów i 

materiałów w sprawie wniosku z dnia 18.02.2021r. o zwolnienie z budowy kanału 

technologicznego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary 

- Luboniek.

Ad 6.
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Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (GK.3034.6.2021) wprowadzenie do budżetu 

powiatu w dziale 010, rozdziale 01042 § 6300 dotacji przyznanej przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego kwoty 50 000 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania 

do zakładania i aktualizowania ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw z zakresu 

ochrony gruntów. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu 

powiatu.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - dokonuje się 

przesunięcia między paragrafami środków w kwocie 83 416,00 zł z przeznaczeniem 

na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza, który zadeklarował przejście na 

zaopatrzenie emerytalne, nagrodę jubileuszową, dopłatę do wypoczynku 

funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.

3. OP.3021.2.7.2021 -propozycja zmniejszenia w dz. 801, rozdz. 80195 § 4300 kwoty 

230 000,00 zł i zwiększenie w dziale 801, rozdziale 80115 § 4270 kwoty 230 000,00 

zł na realizację zadnia pn. „Zabezpieczanie antykorozyjne i uszczelnienie dachu 

wodoszczelną, wysoce elastyczną, trwałą, spoinową membraną dachu sali 

gimnastycznej i łącznika budynku ZSEA w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

4. Pismo LO.2512.1.2021 - dot. przyznania wsparcia finansowego w kwocie 2 874,00 

zł na konserwację nawierzchni boiska na Orlika przy Liceum Ogólnokształcącym w 

Kole . Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały 

Zarządu Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomiczno- Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole Panu Mieczysławowi 

Drożdżewskiemu

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.132.190.2021

Następnie naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie Panu Jerzemu Florianowi Markowskiemu

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 0025.132.191.2021

Naczelnik Dorota Szkudlarek przekazała wykaz sporządzony przez jednostki oświatowe w 

zakresie zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne, pracownie i remonty. Zarząd po 

zapoznaniu się z opracowaniem, powróci do tematu.

Ad 8.
/

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska omówiły projekt uchwały Zarządu 

Powiatu w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego spółkom wodnym z 

przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, czyli eksploatację, 

konserwację oraz remonty w celu zachowania funkcji wód i urządzeń.

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 0025.132.192.2021

Naczelnik omówił również projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wynajęcia 

pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatomi na świadczenie kompleksowych usług 

utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. 

Zarząd nie wniósł uwag do projektu.
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Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

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

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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