
Protokół nr 0022.139.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 22 lipca 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 

Kropidło wski.

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 15 lipca 2021 r.

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

4. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. 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 

0022.138.2021 z dnia 15 lipca 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad.3

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:

1. bardzo trudnej sytuacji kadrowo - organizacyjnej w oddziale wewnętrznym w SPZOZ 

w Kole. Lekarze interniści, którzy dotychczas udzielali świadczeń leczniczych w tym 

oddziale nie przystąpili do konkursu na wykonywanie świadczeń leczniczych na 

oddziale wewnętrznym i nie złożyli ofert, co skutkowało umorzeniem postępowania 

konkursowego. Mając na uwadze niezakłócone funkcjonowanie oddziału 

wewnętrznego I przedłożono dotychczas pracującym lekarzom na oddziale 

wewnętrznym aneksy do umowy, w których proponowano wydłużenie obowiązywania 

dotychczasowych umów do dnia rozstrzygnięcia ponownego konkursu. Powyższe 

napotkało na odmowę lekarzy. Sytuacja ta „wymusiła” zawieranie comiesięcznych 

aneksów, tym samym stwarzając niepewną sytuację kadrowo-organizacyjną. Taka 

niestabilna sytuacja powoduje comiesięczne zagrożenie odejścia od łóżek lekarzy, co 

stanowi zagrożenie dla utrzymania zapewnienia ludności świadczeń w zakresie 

leczenia szpitalnego w zakresie chorób wewnętrznych. Trwające negocjacje 

i rozmowy do dnia dzisiejszego nie przyniosły sformalizowania współpracy tj. 

podpisania umów, nadal utrzymywana jest trudna sytuacja kadrowo-organizacyjna. 

Dyrektor Wiśniewska poinformowała, że w przypadku gdy lekarze nadal będą 

odmawiali współpracy na warunkach określonych w umowach - kontraktach dyrekcja 

SPZOZ w Kole będzie zmuszona podjąć decyzję o czasowym zaprzestaniu 
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wykonywania działalności leczniczej przez oddział wewnętrzny I. Czasowe 

zaprzestanie wykonywania działalności leczniczej obejmie również oddział 

wewnętrzny II, który pomimo, że jest samodzielnym oddziałem pozostaje powiązany 

personalnie i organizacyjnie z oddziałem wewnętrznym I.

2. Przyczynach dużej różnicy w kwotach zobowiązań wymagalnych między I a II 

kwartałem br.

3. zrealizowaniu w miesiącu lipcu br. ustawowego odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala.

4. Ilości wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 oraz przeznaczeniu pozostałych 

środków finansowych ze szczepień na zakup aparatu do znieczuleń, a także spłatę 

zobowiązań.

5. Pracach komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora 

do spraw lecznictwa w SPZOZ w Kole. Obecnie członkowie komisji zapoznają się 

z regulaminem konkursu.

6. Złożonych wypowiedzeniach przez pracowników działu administracji szpitala.

Ad 4.

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

1. OP.3021.4.2021 - Wydział Oświaty, Kultury i Promocji prosi o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu środków między paragrafami 

w kwocie 51,30 zł. Celem dostosowania planu wydatków dotyczącego opłacenia 

składki na ubezpieczenie społeczne dla eksperta z komisji egzaminacyjnej na stopień 

nauczyciela mianowanego. Zarząd wyraził zgodę.

2. Pismo Gminy Chodów - wsparcie organizacji Dożynek gminnych w formie rzeczowej. 

Zarząd wyraził zgodę na przekazanie gadżetów promocyjnych.

3. Pismo ', zamieszkałego - prośba o objęcie patronatem

honorowym wystawy fotograficznej autorstwa zatytułowanej „Koło

dawniej i dziś”. Wystawa odbędzie się w Miejskim Domu Kultury w Kole 

w październiku br. Zarząd wyraził zgodę na objęcie wystawy patronatem honorowym.

4. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Kole, E.ZN.076.5.2021.MR - Komenda 

Powiatowa Policji w Kole planuje przeprowadzić działania profilaktyczne pn. 

„Bezpieczna droga do szkoły", podczas których policjanci przybliżą uczniom 
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podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przekażą plany lekcji 

zawierające porady prewencyjne dotyczące zachowania w domu, poza domem i na 

drodze. W związku z powyższym Komendant zwraca się z prośbą o wydrukowanie 

planów lekcji. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Szkudlarek poinformowała o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 

w powiecie. Najmniejsza liczba uczniów zgłosiła się do Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, co spowoduje trudność w utworzeniu klasy 

w zawodzie technik rolnik.

Starosta poprosił o przygotowanie analizy finansowej podległych szkół oraz funkcjonujących 

na terenie powiatu szkół niepublicznych.

Ad 5.

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

oraz p. Orchowska. Poruszono tematy dotyczące:

1. rozstrzygnięcia przetargów na zadania drogowe;

2. propozycji umieszczenia ekranów akustycznych przy działce ' związku

z planowaną budową północnej obwodnicy Koła. proszą

o wydłużenie ekranów przy ich nieruchomości. Zarząd wyraził zgodę.

3. Podpisania umowy na zakup posypywarki dla Powiatowego Zarządu Dróg;

4. naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nabór trwa do 18 

sierpnia br., Powiat będzie składał dwa wnioski na zadania: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3404P w miejscowości Głębokie” oraz przebudowa drogi powiatowej 

Brdów - Przedecz.

5. Doświetlenia przejść dla pieszych w Kole w ramach realizacji zadań poprawy 

bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Nowo warszawski ej, a także przy 

skrzyżowaniu ulic Blizna - Kolejowa - Piaski. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

warunki przedstawione przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe z Kalisza są 

niezgodne z prawem zamówień publicznych. Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił się do 

Spółki o zmianę warunków.

4



6. Zniszczonych poboczy drogi w m. Dzierzbice. Wójt Chodowa zwraca się o bieżące 

uzupełnianie poboczy.

7. Przekazania przez firmę SMP Projektanci projektów umów na przyłączenie do sieci 

elektroenergetycznej w związku z planowaną budową północnej obwodnicy Koła. 

W umowie wskazany został termin przyłączenia do sieci - II połowa 2023 r. Starosta 

wraz z p. Orchowską spotkają się w tej sprawie z przedstawicielem Energii Operator.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z pismami:

1. Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, KRD.033.32.2021 - prośba

o uwzględnienie w budżecie Powiatu Kolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2022 w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolskiego poniższych 

zmian:

a) Zmniejszenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019 - 

2021 - zadanie własne powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej o kwotę 328 484,24 zł. na rok 2021. Wartość zadania 

987 520,56 zł z tego: 2019-2020- 667 603,92 zł, 2021 -319 916,64 zł.

b) Ustalenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 

2022r. - zadanie własne powiatu w zakresie przewozów autobusowych o charakterze 

użyteczności publicznej w wysokości 920 835,44 zł z tego: 2021 r.- 328 484,24 zł, 

2022r. - 592 351,20 zł. Zarząd wyraził zgodę na proponowane zmiany.

2. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ. 

SD.004.12.2021JN - prośba o zmianę ustalonego w umowie o pracę wynagrodzenia 

z tytułu pełnienia funkcji dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole. Zarząd powróci do tematu.

Na zakończenie posiedzenia Zarząd w obecności Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju 

p. Sobczak omówił założenia Rządowego Funduszu Polski Ład oraz ewentualne zadania jakie 

będą ubiegały się o dofinansowanie w ramach w/w Funduszu.

Następnie p. Sobczak poinformowała o rozstrzygnięciu przetargów na roboty remontowe 
i remonty pokryć dachów w podległych szkołach. Na zadanie remont w Liceum 
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Ogólnokształcącym w Kole pokrycia dachu nad aulą budynku i wymianę świetlików 

dachowych nad aulą i biblioteką nie wpłynęła żadna oferta. Natomiast na zadanie remont 

pokrycia dachów na budynkach Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychowawczego w Kole 

wpłynęła jedna oferta znacznie przekraczająca zaplanowany na to zadanie budżet.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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