
Protokół nr 0022.138.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 15 lipca 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 (dołączył w trakcie posiedzenia)
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 7 lipca 2021 r.

3. Skarbnik - proj ekt uchwały Zarządu Powiatu

4. Wydział NŚ - dot. zezwolenia na lokalizację linii kablowych średniego napięcia

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego - umowa na zapewnienie 
publicznego transportu zbiorowego.

7. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. 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 

0022.137.2021 z dnia 7 lipca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wewnętrznej 

procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych.

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 0025.138.205.2021

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak przedstawił dwa 

projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• 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 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.138.206.2021

• w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację linii kablowych średniego napięcia 

w dz. 7/12 ark. 11 obręb Koło.
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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 0025.138.207.2021

Następnie poruszono tematy dotyczące:

• sprzedaży budynku przy ul. Mickiewicza 14 w Kole (była siedziba SOSW w Kole). 

Wydział NŚ przygotowuje się do ogłoszenia kolejnego przetargu na zbycie w/w 

nieruchomości. W tym celu konieczne jest wykonanie nowego operatu szacunkowego, 

jego koszt wynosi ok. 2.500,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie operatu;

• wykupu części nieruchomości przy ul. Nadrzecznej w Dąbiu w celu zachowania 

ciągłości pasa drogowego. Właściciel nieruchomości proponuje przekazanie jej części 

w formie darowizny na rzecz Powiatu. Zarząd wyraził zgodę. Na części 

nieruchomości przekazanej w formie darowizny zostanie wykonany przez Powiat 

wjazd;

• wykupów nieruchomości pod planowaną budowę północnej obwodnicy Koła.

Ad 5.

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

oraz p. Łączkowski, a także Burmistrz Miasta Dąbie p. Ludwicki. Poruszono tematy 

dotyczące:

1. remontu dróg powiatowych w gm. Dąbie. Zarząd zapoznał się z ofertami jakie 

wpłynęły do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole na realizację bieżących zadań 

remontowych na drogach powiatowych na terenie gminy Dąbie. Po analizie podjęto 

decyzję o realizacji przez PZD w Kole tych zadań w ramach posiadanego planu na 

bieżące wydatki remontowe. Jednocześnie ustalono z Burmistrzem Dąbia, że na 

najbliższej sesji Rady Miejskiej wprowadzi pod obrady zmianę uchwały Rady 

o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi kolskiemu. Ponadto Burmistrz Ludwicki 

zaproponował realizację w 2022 r. w ramach współpracy Gminy z Powiatem 

(partycypacja 40% Gmina / 60% Powiat) przebudowy ul. 3 Maja w Dąbiu. Ustalono, 
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że w pierwszej kolejności Gmina Dąbie wykona dokumentację na budowę/ 

przebudowę wodociągu w w/w ulicy. Dyrektor Kujawa ustali szczegóły zadania 

z Burmistrzem Ludwickim.

2. lokalizacji ekranów akustycznych przy północnej obwodnicy Koła. Zarząd 

zaakceptował przedstawioną lokalizację.

3. wystosowania do Gminy Osiek Mały oraz sąsiednich powiatów wniosku o wyrażenie 

opinii w sprawie pozbawienia części drogi kategorii drogi powiatowej oraz wniosku 

o wyrażenie opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi powiatowej. 

W związku z zakończeniem realizacji inwestycji pn. "Budowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3206P - Łuczywno - Drzewce" zachodzi konieczność uporządkowania 

ciągu drogowego drogi powiatowej nr 3206P Stefanowo - Koło oraz dróg gminnych. 

Uporządkowanie będzie polegało na wzajemnym przekazaniu dróg w celu 

zapewnienia spójności sieci drogowej. Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie 

stosownych pism.

4. realizacji w ciągu jednego roku zadań drogowych, które będą ubiegały się 

o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Następnie p. Kujawa przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

przekazania Przedsiębiorstwu Energetycznemu Energa Operator Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Gdańsku środka trwałego - „Przebudowa linii napowietrznych NN w miejscowości 

Edmundów - wymiana słupów i przewodów”.

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 0025.138.208.2021

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył następujące 

tematy:

1. Wydział KRD wysłał zapytania cenowe dot. aktualizacji projektu zmiany organizacji 
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ruchu dla dróg powiatowych: nr 3404P i 3205P. Wpłynęły dwie oferty, najtańsza 

opiewa na 27.000,00 zł brutto. W budżecie Wydziału zabezpieczono na ten cel 

50.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy. Pan Wojtysiak 

zaproponował także zakup oprogramowania do aktualizacji organizacji ruchu 

w ramach pozostałych środków w budżecie Wydziału. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dot. końca obowiązywania w dniu 31 sierpnia br. umowy z PKS Konin na przewozy 

autobusowe o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolskiego. 

Obecnie brak informacji o wysokości dofinansowania Wojewody Wielkopolskiego do 

w/w zadania w 2022 r. W związku z powyższym p. Wojtysiak proponuje przyjąć 

stawkę 3,60 zł za wozokilometr (deficyt jednostkowy). Zarząd powróci do tematu po 

dokonaniu wyliczeń przez Wydział KRD.

3. Dot. interpelacji Radnego Powiatu Kolskiego p. Kozajdy w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa na ul. Kolskiej w Ruszkowie Pierwszym. Zarząd powróci do tematu.

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

na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie (namalowanie linii wyznaczających miejsca 

parkingowe oraz wjazdy do posesji). Pan Wojtysiak poinformował, że część odcinka 

w/w drogi nie spełnia wymogów dot. szerokości drogi. Sprawa zostanie 

skonsultowana z radnym Barańskim oraz dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.

Ad 7.

W posiedzeniu uczestniczyły: dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska oraz naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia 

p. Urbaniak.

Pani dyrektor poinformowała o:

• trwającej aktualizacji dokumentacji na termomodemizację budynków szpitala;

• złożeniu sprawozdań RB-N oraz RB-Z za II kwartał 2021 r.;

• spłacie kredytów (stan na 30 czerwca 2021 r.);

• rozliczeniu dotacji na zadanie „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii 

w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości świadczonych usług medycznych”;
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Następnie Starosta nawiązał do:

1. pisma SPZOZ.SD.004.10.2021MG - prośba o wyznaczenie pracownika SPZOZ 

w Kole do zawarcia umowy o pożyczkę pieniężną ze środków ZFSS pomiędzy 

SPZOZ w Kole a dyrektorem SPZOZ w Kole. Naczelnik Wydziału Kadr, Płac 

i Zdrowia poinformowała, że sprawa została już wyjaśniona z radcą prawnym 

szpitala, Zarząd Powiatu nie ma możliwości prawnych do podejmowania tego typu 

działań.

2. Propozycji złożenia wniosku o dofinansowanie z rezerwy budżetu państwa na 

przebudowę/dostosowanie sali porodowej oddziału położniczo - ginekologicznego do 

porodów rodzinnych. Pani Wiśniewska ustali termin aktualizacji dokumentacji dla 

tego zadania.

3. Przejęcia z dniem 22 lipca br. przez szpital punktu szczepień działającego przy 

Zespole Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole wraz z numerem telefonu 

do rejestracji 695 317 587.

4. Wizyty na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych działającego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie 

Opieki Zdrowotnej w Kole, który poruszył kwestie:

• 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. Dyrektor Wiśniewska poinformowała, że Związki Zawodowe 

zostały zapoznane z w/w Zarządzeniem, ponadto SPZOZ nie ma możliwości 

finansowych na zróżnicowanie współczynnika dla pielęgniarek i położnych, które nie 
posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. W kwestii tabeli nr 2 
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załączonej do Zarządzenia p. Wiśniewska poinformowała, że jest ona wprowadzona 

decyzją dyrektora i nie reguluje jej wyżej przytoczona ustawa.

• wykonywania przez pracowników szpitala szczepień w punktach szczepień w 

godzinach pracy w SPZOZ w Kole. Dyrektor Wiśniewska przekazała, że pracownicy ci 

wykonują zadania związane z punktem szczepień (zlokalizowanym w ZSE-A w Kole) 

w swoim czasie wolnym od pracy, korzystają z urlopów lub odbierają nadgodziny.

• wypłacania nagród i premii pracownikom szpitala pomimo braku wewnętrznego 

regulaminu nagradzania. Dyrektor Wiśniewska przekazała, że premie nie są 

przyznawane. Przyznawane są nagrody na podstawie przepisów wynikających 

z Kodeksu Pracy (dot. pracowników w punktach szczepień zlokalizowanych 

w SPZOZ w Kole). Zarząd polecił uregulowanie powyższej kwestii w formie np. 

regulaminu.

• terminów i wysokości środków przekazywanych na konto Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych. Dyrektor Wiśniewska poinformowała, że kwestia ta była 

uzgadniana ze Związkami Zawodowymi. Zarząd zaleca zawarcie porozumienia ze 

Związkami w 2022 r. w tej sprawie lub przekazywanie środków na konto ZFŚS 
w ustawowych terminach.

Następnie naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła dwa projekty uchwał Rady 

Powiatu Kolskiego:

• w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole;

• w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.

Zarząd nie wniósł uwag do projektów uchwał.

Ponadto Zarząd zapoznał się z pismem Studenckiego Koła Naukowego ONKOMA przy 

Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie - 

zaproszenie do współpracy przy realizacji ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka 

w edycji 2021/2022. Zarząd wyraził zgodę na współpracę.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z pismami:

7



1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - dot. wydania opinii 

w sprawie powołania p. Radosława Mikołajczyka na stanowisko wicedyrektora 

ZSOiT w Kłodawie. Opinia Zarządu jest pozytywna.

2. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0761.7.2021 - 

sprawozdanie rzeczowo - finansowe z działalności za I półrocze 2021 r.

3. Urzędu Miejskiego w Kole, KS.7231.06.2021 - wpływy z opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc czerwiec 2021 r.

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

Podpisy Członków Zarządu:

8


