
Protokół nr 0022.140.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 28 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

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 22 lipca 2021 r.

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

4. Kwalifikacja wojskowa.

5. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad.l
Starosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 

0022.139.2021 z dnia 22 lipca 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.

Pani dyrektor poinformowała o:

1. planach reorganizacji służby zdrowia. Na forum ogólnopolskim trwają rozmowy na 

temat ograniczenia ilości szpitali świadczących nocną i świąteczną opiekę zdrowotną 

z uwagi na brak lekarzy;

2. kwocie wypłaconych w lipcu br. odpraw i nagród jubileuszowych dla pracowników - 

ok. 146.000,00 zł;

3. terminie podpisania umowy na dostawę ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa 

Medycznego SPZOZ w Kole;

4. terminie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa - 

29 lipca br.;

5. kompletowaniu dokumentacji dla zadań: „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem 

odwodnień liniowych”, a także na przebudowę sali porodowej na oddziale położniczo 

- ginekologicznym;

Starosta zwrócił uwagę na kompletność dokumentacji dla zadania poprawa efektywności 

energetycznej budynków szpitalnych. Do posiedzenia dołączyły p. Sobczak (Naczelnik 

Wydziału Inwestycji i Rozwoju) oraz p. Bekier (Naczelnik Wydziału Architektury 

i Budownictwa) dyskusja dotyczyła dokumentów jakie są niezbędne aby w/w zadanie mogło 

ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne.

Ad 4.

Pani Grabowicz z Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania poruszyła temat kwalifikacji 

wojskowej w 2021 r. Poinformowała, że należy przystąpić do podpisania umów z lekarzami 

specjalistami na przeprowadzanie badań. W związku z powyższym p. Grabowicz przedstawiła 
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projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań 

z zakresu administracji rządowej. Starosta zauważył, że w/w projekt uchwały należało 

przedłożyć Radzie Powiatu na sesji w czerwcu, obecnie zachodzi konieczność zwołania sesji 

nadzwyczajnej z uwagi na termin rozpoczęcia kwalifikacji wojskowej - 11 sierpnia br. Zarząd 

zapoznał się z projektem nie wnosząc uwag. Ustalono termin sesji nadzwyczajnej na 

11 sierpnia br.

Ad 5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

5. Henryk Tomczak

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: .Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
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