
Protokół nr 0022.136.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 24 czerwca 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 Powiatu
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 16 czerwca 2021 r.

3. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.

4. Sprawy bieżące z zakresu oświaty oraz inwestycji w oświacie.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 

0022.135.2021 z dnia 16 czerwca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

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

1. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zwiększenie wnioskowanej przez dyrektora 

ZOEW w Kole kwoty środków (157.566,02 zł) na remonty dachów Bursy Szkolnej 

oraz SOSW. Wydział Inwestycji i Rozwoju proponuje zwiększenie wnioskowanej 

przez dyrektora kwoty o 6.433,98 zł, co da łącznie 164.000,00 zł. Zabezpieczenie 

wyższej kwoty umożliwi, w przypadku kwoty ofertowej złożonej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego większej od kwoty kosztorysu 

inwestorskiego, dołożenie brakujących środków bez potrzeby zwoływania sesji 

nadzwyczajnej. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wydział Inwestycji i Rozwoju - prośba o zwiększenie planu dochodów i wydatków 

projektu „W Kole wiedzy i kompetencji” oraz ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2021 - 2022 na kwotę 996.125,74 zł. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wydział Organizacyjny, OR.3026.7.2021 - dot. ujęcia w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027 zwiększonych środków 

finansowych na zadanie „Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu 

zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego w Kole". Zarząd wyraził 

zgodę.
4. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.083.06.2021 - dot. wprowadzenia do planu 

finansowego nowego zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie” - 800.000,00 zł (udział Gminy 

Kościelec - 400.000,00 zł, udział Powiatu Kolskiego - 400.000,00 zł). Zarząd wyraził 

zgodę.
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5. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.7.2021 - w związku z grantem 

otrzymanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; 

w wysokości 9.088,64 zł, w tym: ze środków UE 7.649,91 zł oraz z budżetu państwa 

1.438,73 zł. - Dom Pomocy Społecznej w Kole zwraca się z prośbą o dokonanie 

zwiększenia planu finansowego jednostki. Zarząd wyraził zgodę.

6. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0340.16.2021 - 

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przeniesieniu 

między paragrafami środków w łącznej kwocie 3.400,00 zł. Wolne środki przeznacza 

się na: zakup opon, zakup oprogramowania do ewidencji czasu służby funkcjonariuszy 

i pracowników cywilnych, uzupełnienie brakującej kwoty na zakup polisy 

ubezpieczeniowej sprzętu i mienia KP PSP w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

7. Proponuje się zwiększenie dochodów o środki Gminy Miejskiej Koło na zadanie 

bieżące pn.: „Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego” - kwota 

50.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

8. Proponuje się zwiększenie dochodów o środki Gminy Grzegorzew kwota 87.500,00 zł 

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika 

przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie”. Zarząd wyraził zgodę.

9. Proponuje się zwiększenie plan wydatków w rozdziale 80115 z przeznaczeniem na 

roboty remontowe w budynku ZSRCKU w Kościelcu - 45.000,00 zł. Środki na ten cel 

pochodzą ze zmniejszenia planu w rozdziale 80195 w Starostwie Powiatowym 

w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji powróciła do tematu:

1. pism Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kole - prośba o udzielenie pomocy 

finansowej w postaci stypendiów lub nagród dla dwóch uczennic szkoły osiągających 

sukcesy w krajowych i zagranicznych konkursach. Proponuje się ufundowanie dwóch 

talonów na łączną kwotę 2.000,00 zł (po 1.000,00 zł dla każdej uczennicy). Zarząd 

wyraził zgodę.

2. oferty na opracowanie wniosku o uznanie za Pomnik Historii Zespołu Klasztornego 

OO. Bernardynów w Kole. Wynagrodzenie za opracowanie w/w wniosku wyniesie 

ok. 21.000,00 zł. Zarząd powróci do tematu.
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Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o piśmie Placówki Terenowej KRUS w Koninie dot. 

możliwości ufundowania nagród dla laureatów z powiatu kolskiego w Ogólnokrajowym 

Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie 5 

nagród rzeczowych.

Zarząd dokonał weryfikacji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół. 

Zarząd po krótkiej dyskusji postanowił o pozostawieniu dodatków na dotychczasowym 

poziomie. Okres obowiązywania angaży został ustalony do końca października 2021 r.

W dalszej części posiedzenia uczestniczyły: p. Sobczak - Naczelnik Wydziału Inwestycji 

i Rozwoju oraz p. Sulińska - Kierownik projektu „W Kole wiedzy i kompetencji”.

Panie przedstawiły kwestie związane z planowanymi remontami w szkołach oraz założenia 

i finansowanie projektu „W Kole wiedzy i kompetencji”. Zarząd zapoznał się.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: 

p. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

1. PZD/221/DT/177/2021 - informacja o kosztach zadania „Przebudowa chodnika wraz 

z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie”. Zarząd zapoznał się.

2. PZD/2223/DT/186/2021 - informacja o kosztach zadania „Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec”. Zarząd zapoznał się.

3. PZD/221/DT/182/2021 - informacja od wykonawcy zadania „Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce” o zwiększonej liczbie punktów 

granicznych do wyniesienia w terenie i stabilizacji w stosunku do pozycji 

kosztorysowej. Przewiduje się wzrost kosztów o 19.040,40 zł. Zarząd wyraził zgodę 

na sfinansowanie powyższego w ramach zabezpieczonych na zadanie środków.

4. PZD/544/DT/P/53/2021 - postanowienie - pozytywne uzgodnienie Burmistrzowi 

Miasta Dąbie projektu „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbie i miasta Dąbie - Etap VIII” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Zarząd zapoznał się.
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5. PZD/544/DT/P/54/2021 - postanowienie - pozytywne uzgodnienie Burmistrzowi 

Miasta Dąbie projektu „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego gminy Dąbie i miasta Dąbie - Etap IX” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko. Zarząd zapoznał się.

6. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.5.11.2021.3 - informacja o ujęciu na 

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych 

z sygnalizacją świetlną w ramach jednego skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska 

- 3-go Maja w Kole”. Zarząd zapoznał się.

7. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, IR-VII.801.5.12.2021.3 - informacja o ujęciu na 

liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na 

ulicy Nowowarszawskiej w Kole”. Zarząd zapoznał się.

8. Minister Infrastruktury, DDP-4.454.139.2021.TI.2 - upoważnienie dla Starosty 

Kolskiego do wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisu §75 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie - dot. wykonania małego ronda na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i 

20 Stycznia w Kole. Zarząd zapoznał się.

9. p. __ k - wniosek o zmianę przebiegu planowanej obwodnicy

północnej Koła. Zarząd nie wyraził zgody na zmianę przebiegu obwodnicy, Starosta 

spotka się z wnioskodawczynią i zaproponuje inne możliwości rozwiązania sprawy.

10. Urząd Miejski w Kole, IR7234.16.2021 - ponaglenie dot. wyrażenia zgody i podania 

warunków technicznych na wykonanie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 

3205P - ul. Toruńska na działkę nr 5/7. Pani Orchowska poinformowała 

o konieczności dokonania analizy stanu istniejącego i wpływu ewentualnej lokalizacji 

zjazdu na bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego związanego z dużym 

obciążeniem ruchem drogowym ul. Toruńskiej. Wskazane było przeprowadzenie 

badania natężenia ruchu drogowego. Zarząd zapoznał się.
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11. Wniosku właściciela gruntów przyległych do drogi powiatowej nr 3206P na odcinku 

Łuczywno - Drzewce o dokonanie wykupu części nieruchomości. Zarząd powróci do 

tematu po analizie sprawy przez PZD.

12. Zmiany stałej organizacji ruchu na odcinku ul. Opałki w Kole. Według wyjaśnień 

Naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego dokument jest na etapie 

opracowania.

Następnie p. Orchowska przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego 

w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych.

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 0025.136.194.2021

Zarząd postanowił pozytywnie uzgodnić w całości projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie - Etap XA” wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko (postanowienie nr 3/136/2021).

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyły: dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska oraz główna księgowa SPZOZ p. Kaźmierczak.

Poruszono następujące tematy:

1. SPZOZ.DKS.071.61.2021.AK - dot. przekazania środków finansowych w kwocie 

61.281,24 zł na dofinansowanie zadania „Dostosowanie infrastruktury Pracowni 

Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług 

medycznych”. Zarząd wyraził zgodę.

2. SPZOZ.SD.004.10.2021.MG - prośba o wyznaczenie pracownika SPZOZ w Kole do 

zawarcia umowy o pożyczkę pieniężną ze środków Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych pomiędzy szpitalem a dyrektorem SPZOZ w Kole. Wydział 

Kadr, Płac i Zdrowia wyjaśni sprawę.
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3. SPZOZ. SD.004.11.2021.MG - uaktualnione zestawienie zakupu sprzętu „Zakup 

specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole: 

oddziału chirurgicznego i położniczo - ginekologicznego”. Zarząd zapoznał się.

4. SPZOZ.DKS.071.59.2021.AK - plan finansowy na rok 2021 oraz plan inwestycyjny 

na rok 2021. Główna księgowa omówiła powyższe dokumenty. Zarząd zapoznał się.

5. SPZOZ.DKS.071.63.2021.AK - raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Zarząd zapoznał się.

Na zakończenie dyrektor Wiśniewska poinformowała o:

• planowanym ogłoszeniu o zamówieniu dostawy - zakup ambulansu typu C wraz ze 

sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołów Ratownictwa 

Medycznego;

• ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia - zmiany wywołane ustawą 

spowodują wzrost wydatków w budżecie szpitala - ok. 165.000,00 zł miesięcznie.

Ad 7.

Starosta przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie powołania Kapituły Konkursu w cełu wyłonienia łaureatów w konkursie 

„ Rołnik Roku Powiatu Kołskiego ”

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 0025.136.195.2021

• w sprawie uchwałenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie 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 0025.136.196.2021
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Ad 8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:rAnna Krupińska

1. Robert Kropidłowski

Podpisy Członków Zarządu:

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

8


