
Protokół nr 0022.137.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 7 lipca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidłowski.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Robert Kropidłowski
2. Waldemar Banasiak
3. Zbigniew Szarecki
4. 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. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 24 czerwca 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Sprawy bieżące z zakresu oświaty.

5. Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych SPZOZ Koło.

6. Skarbnik - bilans skonsolidowany.

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 

0022.136.2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

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

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

1. pismo p. ( ,o - dot. wydłużenia drogi zbiorczej do działki wnioskodawcy

w związku z planowaną budową północnej obwodnicy Koła z uwagi na brak 

możliwości dojazdu po dokonaniu podziału działki. Ponadto zasadne jest także 

wydłużenie drogi zbiorczej do działki 399/20. Zarząd wyraził zgodę.

2. Pismo dot. wykonania dwóch zjazdów bezpośrednich z dróg

serwisowych do działek wnioskodawcy w związku z planowaną budową północnej 

obwodnicy Koła z uwagi na utrudniony dojazd maszynami rolniczymi. Proponuje się 

wykonanie zjazdów w miejscu włączenia gminnej drogi wewnętrznej. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. Gmina Olszówka, GK.7226.5.1.2021 - potwierdzenie woli złożenia wniosku 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie”. Zarząd zapoznał się.

4. Minister Cyfryzacji, DT.WIT-II.7110.108.2021 - zwolnienie z obowiązku budowy 

kanału technologicznego w ramach realizacji zadania „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajowa DK92 w kierunku 

miejscowości Rdutów”. Zarząd zapoznał się.
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5. Pismo Sołtysa, Rady Sołeckiej, Radnego oraz mieszkańców wsi Budki Nowe - prośba 

o naprawę chodnika i krawężników w Budkach Nowych. Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotuje odpowiedź.

6. Pismo p. Barańskiego, Radnego Powiatu Kolskiego - prośba o uporządkowanie ruchu 

na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie - namalowanie linii wyznaczających miejsca 

parkingowe praż wjazdy do posesji. Sprawę skierowano do Naczelnika Wydziału 

Komunikacji i Ruchu Drogowego.

7. PZD/5421/DT/E/113/2021 - informacja o dokonaniu zmiany organizacji ruchu 

drogowego ul. Kościelnej w Kłodawie zgodnie ze zmianą w stałym projekcie 

organizacji ruchu w/w ulicy. Zarząd zapoznał się.

8. PZD/221/DT/188/2021 - informacja o całkowitym koszcie zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka”. Zarząd zapoznał się.

Następnie p. Kujawa przedstawił projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych (dot. wniosku 
Zarządu Powiatu Łęczyckiego)

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło — głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.197.2021

• W sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej (dot. wniosku 
Zarządu Powiatu Łęczyckiego)

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.198.2021

• W sprawie opinii o pozbawieniu drogi kategorii drogi powiatowej (dot. wniosku 
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku)

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.199.2021

Ponadto Zarząd zdecydował o złożeniu wniosku o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład na zadanie budowa/przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie, w drugim 

naborze planuje się złożenie wniosku na zadanie „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego 

i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”. 

Natomiast w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg planuje się złożenie wniosków na 

zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie” oraz 

przebudowa drogi powiatowej Brdów - Przedecz.

Na zakończenie Starosta poinformował o spotkaniu sprawie wniosku o zmianę

przebiegu planowanej obwodnicy Koła. Zaproponowano budowę ekranu akustycznego przy 

działce na co wnioskodawczym się zgodziła.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji omówiła projekty uchwał Zarządu Powiatu 

Kolskiego:

□ W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią 3 k

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.200.2021

□ W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4
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- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.201.2021

□ W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.202.2021

□ W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią j

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.203.2021

□ W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią 1 ik

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.137.204.2021

Następnie p. Szkudlarek poinformowała o pismach Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty:

1. OPF.3021.4.8.2021 - prośba o zwiększenie planu finansowego Zespołu Opiekuńczo -
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Edukacyjno - Wychowawczego w Kole o kwotę 20.160,00 zł z przeznaczeniem na 

odprawę emerytalną pracownika. Zarząd wyraził zgodę. Zmiany zostaną przedłożone 

na sesji Rady Powiatu w sierpniu br.

2. OPF.3021.4.9.2021 - prośba o zwiększenie planu finansowego Zespołu Opiekuńczo - 

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole o kwotę 72,86 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie odsetek naliczonych przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej za 2020 r. 

Zarząd wyraził zgodę. Zmiany zostaną przedłożone na sesji Rady Powiatu w sierpniu 

br.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Związku Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych działającego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole.

Panie poruszyły następujące tematy:

1. dot. niezgodności Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia 

pracowników w SPZOZ w Kole z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy 

o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Panie poinformowały, że Zarządzenie nie zostało uzgodnione ze Związkiem 

Zawodowym. Nie zgadzają się na zrównanie współczynnika pracy pielęgniarek 

i położnych, które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ze 

współczynnikiem pracy sekretarek i rejestratorek medycznych. Ponadto zwróciły 

uwagę, że współczynniki pracy w dwóch grupach zawodowych są niższe niż 

przewiduje to ustawa;

2. wykonywania przez pracowników szpitala szczepień w punktach szczepień 

w godzinach pracy w SPZOZ;

3. wypłacania nagród i premii pracownikom szpitala pomimo braku wewnętrznego 

regulaminu nagradzania;

4. ilości łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych;
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5. terminów i wysokości środków przekazywanych na konto Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych

Zarząd spotka się w powyższych tematach z dyrektorem SPZOZ w Kole.

Ad 6.

Skarbnik przedstawił skonsolidowany bilans powiatu kolskiego sporządzony na dzień 

31 grudnia 2020 r., który przedstawia się następująco:

• aktywa trwałe: stan na początek roku - 147.045.012,33 zł, stan na koniec roku - 

162.202.572,63 zł;

• grunty: stan na początek roku - 15.006.954,51 zł, stan na koniec roku - 15.178.394,51 

zł;

• środki trwałe w budowie (inwestycje): stan na początek roku - 14.501.406,87 zł, stan 

na koniec roku - 18.671.769,09 zł;

• należności finansowe długoterminowe: stan na początek roku - 168.615,50 zł, stan na 

koniec roku - 150.198,31 zł;

• aktywa obrotowe: stan na początek roku - 28.379.636,85 zł, stan na koniec roku - 

35.270.607,28 zł

• zobowiązania długoterminowe: stan na początek roku - 7.575.165,32 zł, stan na 

koniec roku - 5.942.833,44 zł;

• zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne: stan na początek roku - 

19.110.112,83 zł, stan na koniec roku-24.210.964,38 zł.

Zarząd przyjął bilans, znajduje się on na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole.

Ad 7.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego, DFK.3110.8.2021 - 

prośba o wystąpienie Starosty do Wojewody Wielkopolskiego o rozważenie 

możliwości przyznania dodatkowych środków finansowych na dofinansowanie zadań 

remontowych w DPS w wysokości 25.000,00 zł oraz zabezpieczenie ze środków 

Powiatu udziału własnego w realizacji zadania, tj. kwoty 12.500,00 zł. Dom planuje 

przeznaczyć na w/w cel środki własne w wysokości 12.500,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę.
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2. Domu Pomocy Społecznej w Kole przy uL Blizna - prośba o wystąpienie Starosty do 

Wojewody Wielkopolskiego o rozważenie możliwości przyznania dodatkowych 

środków finansowych na dofinansowanie zadań remontowych w DPS w wysokości 

25.000,00 zł oraz zabezpieczenie ze środków Powiatu udziału własnego w realizacji 

zadania, tj. kwoty 12.500,00 zł. Dom planuje przeznaczyć na w/w cel środki własne 

w wysokości 12.500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto Zarząd udzielił Staroście pełnomocnictwa (BRZ.0027.8.2021) do podejmowania 

w imieniu i na rzecz Powiatu Kolskiego wszelkich czynności niezbędnych do złożenia 

wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz wniosków i oświadczeń 

składanych do Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z postępowaniem dotyczącym 

przyznania dofinansowania z Programu.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu

1. Robert Kropidłowski

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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