
Protokół nr 0022.143.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 25 sierpnia 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

Artur Szafrański - Sekretarz Powiatu

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 11 sierpnia 2021 r.

3. Skarbnik - propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r., uchwała Zarządu 
Powiatu Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie informacji o przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027 oraz wykonania planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 202Ir.

4. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

5. Sprawy bieżące SP ZOZ w Kole

6. Sprawy bieżące Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
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8. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1

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 

0022.142.2021 z dnia 11 sierpnia 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3
Skarbnik omówił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027 

oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole za I półrocze 2021 roku. W I półroczu 2021 r. w ramach budżetu powiatu kolskiego 

realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania 

przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji 

rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały 

powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych. Zarząd 

zapoznał się z danymi z w/w informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu.

Następnie Skarbnik przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021 - 2027 oraz wykonania planu 

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 

2021 roku.

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 0025.143.211.2021
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Następnie Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. pismo Komendanta Powiatowego PSP w Kole (PF.0340.24.2021) - prośba o dokonanie 

zmian pomiędzy §§ w planie wydatków w dziale 754 rozdziale 75411 o kwotę 44 303,00 

zł z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną, pomoc mieszkaniową dla 1 funkcjonariusza, 

ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacany funkcjonariuszom, dofinansowanie do 

studiów niestacjonarnych dla funkcjonariusza, uzupełnienie brakującej kwoty na ZFŚS, 

zakup dostępu do wykonywania podpisu elektronicznego. Zarząd wyraził zgodę.

2. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.6.10.2021 - prośba o zmianę planu 

wydatków w ZSRCKU w Kościelcu dot. przesunięcia środków między paragrafami w 

łącznej kwocie 4 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych. Zarząd 

wyraził zgodę. Wicestarosta przeprowadzi rozmowę z dyrektorem szkoły na temat wzrostu 

opłat za usługi telekomunikacyjne w placówce.

3. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3021.4.12.2021 - prośba o zwiększenie 

planu wydatków w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole w Dziale 

801 rozdziale 80102 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 

12 138,00 zł w związku z przejściem na emeryturę pracownika- nauczyciela. Ponadto 

należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla emerytowanego pracownika w 

wysokości 8 862,82 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu wydatków w Dziale 

801 rozdziale 80102 § 4010 w kwocie 12 138,00 zł, natomiast środki na wypłatę 

ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop zostaną wypłacone z bieżącego planu jednostki.

4. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska NŚ.3026.4.2021 - prośba o zwiększenie 

planu dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu otrzymania darowizny od firmy Kutnowska 

Hodowla Buraka Cukrowego z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla 

uczestników konkursu „Rolnik Roku Powiatu Kolskiego”. Zarząd wyraził zgodę.

5. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska NŚ.684.1.14.2021- prośba o dokonanie 

zmian w planie wydatków w dziale 700 rozdziale 70005 (zadania zlecone) w kwocie 

486,06 zł celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Zarząd wyraził 

zgodę.
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6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole PZD.GK.096.08.2021 - prośba o dokonanie zmiany w 

planie wydatków w PZD w Kole na zadanie remontowe pn.: „Remont nawierzchni ulicy 

Konopnickiej w Kole” - Etap II o kwotę 85 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. Środki na 

ten cel będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Ad 4

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

- pismo nr OP.3021.7.5.2021 - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków polegających na 

przesunięciu środków między paragrafami w kwocie 10 000, 00 zł z przeznaczeniem na 

zakup usług: oświetlenia, nagłośnienia, wyżywienia uczestników dożynek powiatowych 

oraz dzierżawy sceny. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo nr OP.2111.8.2021 - w związku z koniecznością przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole przy ul. 

Kolejowej 13, 62-600 Koło należy wytypować trzech przedstawicieli do składu komisji 

konkursowej. Zarząd wytypował p.Dorotę Szkudlarek - przewodnicząca komisji, 

członkowie komisji: p. Alicja Łączkowska, p. Artur Szafrański.

- pismo nr D.4150.1.2021 - prośba o wyrażenie zgody na przydzielenie godzin 

ponadwymiarowych dla nauczyciela ZSRCKU w Kościelcu p. 1 z

powodu braku nauczycieli do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodzie technik 

informatyk oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo p.o. Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole - 

prośba o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w 

Bursie Szkolnej w Kole w ZOEW w Kole na rok szkolny 2021/2022 oraz o akceptację 

wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie czyli dziennej stawki 

żywieniowej dla bursy i internatu SOSW w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - 

Wychowawczym w Kole. Pan Kupiński proponuje ustalenie kwoty do zapłaty za 

zakwaterowanie w placówce w wysokości 75,00 zł miesięcznie oraz akceptację wysokości 

kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie dla bursy i internatu w kwocie 14,00 zł. 

Zarząd biorąc pod uwagę wzrost cen uznał, że zasadne jest zwiększenie kwoty 

zakwaterowania w placówce do 100,00zł miesięcznie, jednocześnie zaakceptował wysokość 

kosztu surowca przeznaczonego na wyżywienie w kwocie 14,00 zł. Wydział Oświaty,
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Kultury i Promocji powiadomi Bursę.

- pismo dyrektora ZSRCKU w Kościelcu w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie od 01 

września 202 Ir. stanowiska kierownika internatu p. " vi.

Dotychczasowy kierownik internatu złożył rezygnację z funkcji

kierownika internatu. Pan spełnia wszystkie warunki określone w

rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Zarząd wyraził zgodę.

- pismo dyrektora ZSE-A w Kole dot. wyrażenia opinii w zakresie powierzenia stanowiska 

wicedyrektora ZSE-A w Kole p. Elżbiecie Sztandze na okres od 01.09.2021 do 31.08.2026r. 

Pani Elżbieta Sztanga posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie zawodowe oraz 

predyspozycje do objęcia stanowiska wicedyrektora placówki. Zarząd pozytywnie 

zaopiniował kandydaturę p. Elżbiety Sztangi na wicedyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole.

- na prośbę dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole oraz dyrektora Zespołu Szkół 

Ekonomiczno- Administracyjnych w Kole Zarząd wyraził zgodę na zatrudnienie nauczyciela 

bez przygotowania pedagogicznego do nauki przedmiotu geodezja (ZSE-A w Kole) oraz 

nauczyciela od zajęć praktycznych (ZST w Kole)

Wicestarosta Sylwester Chęciński poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na remonty na 

budynkach szkolnych. Zadanie zostało podzielone na cztery zadania:

1) zadanie nr 1 „Remont dachów w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w 
Kole”

2) Zadanie nr 2 „Remont w Liceum Ogólnokształcącym w Kole pokrycia dachu nad aulą 

budynku i wymianę świetlików dachowych nad aulą i biblioteką”

3) Zadanie nr 3: „Remont pokrycia dachów na budynkach ZOEW w Kole ”

4) zadanie nr 4: „Roboty remontowe w budynku ZSRCKU w Kościelcu”

Oferty zostały złożone w ramach zadań 1, 3 i 4. W ramach zadania nr 2 nie złożono żadnej 

oferty. Umowy zostały zawarte w ramach zadań 1 i 4. W ramach zadania nr 3 postępowanie 

unieważniono ze względu na to iż kwota najtańszej oferty przewyższała kwotę jaką 

zamawiający przeznaczył na realizacje zadania. Zarząd przyjął do wiadomości.
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Ad 5

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała o następujących sprawach:

- w dniu . zostanie wyłoniony Wykonawca na realizację zadania „Przebudowa 

podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z 

wykonaniem odwodnień linowych”;

01.09.br

- ilości wykonanych szczepień przeciwko COVID-19;

- od  zostanie zatrudniony lekarz stażysta na Oddziale Wewnętrznym;01.09.br

- bardzo trudnej sytuacji kadrowo - organizacyjnej na Oddziale dziecięcym;

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

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

- ogłoszeniu konkursu na ordynatora oddziału wewnętrznego I.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła projekt uchwał Rady Powiatu Kolskiego 

w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej 

do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym 

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. Do składu komisji konkursowej został 

wytypowany sekretarz Artur Szafrański. Zarząd nie wniósł uwag do projektu uchwały.

Następnie Starosta nawiązał do pisma:

1. SPZOZ.ADTE-SZ.201.7.2021 .IRK - prośba o przyznanie dotacji w sprawie realizacji 

zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej w SP ZOZ do porodów 

rodzinnych”. Szacowany koszt planowanej inwestycji wyniesie ok. 1 845 000,00 zł 

brutto. Dokumentacja projektowa do ww. zadania zostanie opracowana do . 

Zarząd przyjął do wiadomości.

31.08.br

2. SPZOZ.SDTE-SZ.2251.3.1.2021.IK- prośba o wyrażenie zgody na zbycie środków 

trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00 zł w formie sprzedaży lub 

kasacji. Aktywa trwałe, które mają ulec sprzedaży i kasacji nie nadają się do dalszego 
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użytku ze względu na zły stan techniczny. Zarząd wyraził zgodę, projekt w tym 

zakresie przygotuje Wydział Kadr, Płac i Zdrowia.

3. SPZOZ.ADTE-SZ.2251.3.2021.IK - prośba o wyrażenie zgody na zbycie środków 

trwałych o wartości księgowej brutto 20 000,00 zł i niżej. Aktywa trwałe wymienione 

w załączniku do ww. pisma są przeznaczone do zbycia, ponieważ są technicznie 

przestarzałe, a ich modernizacja i naprawa jest niemożliwa i nieopłacalna. Podczas 

analizy załącznika do ww. pisma Pani Wiśniewska poinformowała, że nastąpiła 

zmiana, gdyż nie wszystkie wymienione aktywa trwałe są przeznaczone do sprzedaży 

lub kasacji. Zarząd powróci do tematu po aktualizacji wykazu aktywów trwałych 

przeznaczonych do zbycia.

4. SPZOZ.SD.004.14.2021MG - w związku z ubieganiem się o dotację na sfinansowanie 

zadania „Zakup Ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na 

potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole typu „P” SPZOZ w 

Kole”, szacowany koszt zakupu samochodu wyniesie ok. 600 000,00 zł. Dotacja z 

budżetu państwa stanowi 80% ceny zakupu, czyli 480 000,00 zł, wkład własny 

Powiatu Kolskiego wyniesie 20%, czyli 120 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

przyznanie środków w wysokości 120 000,00 zł, środki na ten cel będą pochodzić z 

nadwyżki budżetowej.

Ad 6

Dyrektor Mariola Frankowska - Rabsztyn wystąpiła z prośbą o zawieszenie spłaty za m-c 

sierpień 202 lr. raty zaliczkowego przekazania środków finansowych do planu wydatków 

jednostki (zaliczka została przyznana przez Powiat w m-cu marzec na wypłatę dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2020r. oraz opłatę za trwały zarząd nieruchomości za 2021). 

Dom Pomocy Społecznej w związku ze specyfiką uzyskiwanych dochodów nie jest w stanie 

uregulować spłaty rat, ponieważ obecnie na 113 miejsc w Domu, umieszczonych jest 104 

Mieszkańców. 9 wolnych miejsc nie pozwala na uzyskanie dochodów wystarczających do 

bieżącego utrzymania prawidłowego funkcjonowania Domu, a tym samym do spłaty raty. 

Zarząd wyraził zgodę na zawieszenie spłaty w miesiącu sierpień.

Ad 7

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

p. A. Orchowska oraz p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:
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1. nawiązano do realizacji inwestycji „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 

20- Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”. Dyrektor poinformował, że nie można 

przystąpić do opracowania dokumentacji w zakresie ww. inwestycji do czasu dokonania 

podziału działek przy ul. 20 Stycznia na rzecz Gminy Miejskiej w Kole;

2. powrócono do sprawy pisma Sołtysa Dębna Królewskiego - przedłożona została kopia 

korespondencji prowadzonej przez PZD w Kole dot. niedrożnego przepustu pod drogą 

powiatową nr 3427P w Dębnie Królewskim. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej 

ustalono, że przepust jest niepogłębiony i niedrożny jest odpływ. Zarząd zapoznał się z 

dokumentacją i postanowił przekazać sprawę do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i Ochrony Środowiska w celu ustalenia podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie 

rowów melioracyjnych w m. Dębno Królewskie.

3. ogłoszono przetarg w zakresie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Kolskiego. Dyrektor przedstawił bieżącą sytuację w zakresie realizacji zadań drogowych;

4. pismo PZD/5421/SL/125-12021- dot. nieodpłatnego przekazania płytek chodnikowych 

pochodzących z rozbiórki chodników w ilości 315 szt. Na rzecz Polskiego Stowarzyszenia 

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Ośrodka Rehabilitacyjno- 

Edukacyjno- Wychowawczego w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

5. odnośnie interpelacji złożonej przez radnych: Doroty Gałdyn, Mariusza Kozajdy i Marka 

Świątka w sprawie naprawy ubytków w jezdni drogi powiatowej nr 3400P od ronda na ul. 

Żytniej w kierunku Janowa dyrektor Kujawa wyjaśnił, że został wykonany remont masą na 

zimno;

6. ponadto poruszono tematy związane ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

Zarząd zapoznał się z pismami:

- Minister Cyfryzacji, DT.WIT.7110.323.2021 - decyzja zwalniająca Zarząd Powiatu 

Kolskiego z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach realizacji inwestycji 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Dębno Proboszczowskie - 

Kiejsze”.
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- Zarząd Powiatu Tureckiego, Zarząd Powiatu Poddębickiego, Zarząd Powiatu Łęczyckiego, 

Zarząd Powiatu Kutnowskiego, Zarządu Powiatu we Włocławku w drodze uchwał 

wyraziły pozytywne opinie w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia części 

drogi powiatowej Nr 3206P Stefanowo- Koło kategorii drogi powiatowej oraz zaliczenia 

drogi gminnej położnej na działkach o nr ewid. : 166/1, 174, 86/1, 175, 15/11 obręb 

Drzewce i nr ewid. 108/2 obręb Witowo, gm. Osiek Mały do kategorii drogi powiatowej.

- Wójt Gminy Osiek Mały (IZD.7211.2.2021) pozytywnie opiniuje zaliczenie części drogi 

gminnej nr 3016G Kazubek- granica gminy- Smolniki Osieckie- Budki - granica gminy 

położonej na działkach o numerach ewidencyjnych 166/1, 174/86/1,175,15/11 obręb 

Drzewce i 108/2 obręb Witowo do kategorii drogi powiatowej.

Ponadto Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w zakresie:

1. nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej pod drogę powiatową położoną przy ul. 

Ceramicznej w Kole (NŚ.6844.3.2021)

2. nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej pod drogę powiatową położoną w obrębie 

Dębina, gm. Kłodawa (NŚ.6844.4.2021)

3. nieruchomości gruntowej sklasyfikowanej pod drogę powiatową położoną przy ul. 

Żałobnej w Przedczu (NŚ.6844.5.2021)

Ad 8

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Malwina Morzycka

Podpisy Członków Zarządu:
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1. Robert Kropidłowski
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