
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.2. 8 .2021
Protokół Nr 28/2021 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej, 

z dnia 23 sierpnia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00, obrady prowadził przewodniczący Komisji 

Gospodarczej Łukasz Królasik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczyli ponad to:

- Izabela Augustyniak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole

- Magdalena Walkowska - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

- Iwona Wiśniewska- Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor PZD w Kole

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole

2. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z realizacji 

inwestycji z udziałem środków Powiatu

3. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontów realizowanych przez 

jednostki organizacyjne powiatu

4. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole

Informacje przedstawiła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Izabela Augustyniak, 

która poinformowała, że w 2020r. rozpatrzono 2143 sprawy, w tym wnioski, skargi oraz prośby 

o informacje i donosy. Na terenie powiatu kolskiego zarejestrowano ogółem 342 pozwoleń na 

budowę obiektów budowlanych i 296 zgłoszeń budowy m.in. budynków mieszkalnych, 

usługowych, handlowych, gospodarczych i magazynowych. Łączna liczba wniosków o 

wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołań i zażaleń wyniosła 229. W ramach 

działań pokontrolnych nałożono 4 mandaty karne na łączną kwotę 2 000 zł z tytułu braku 



zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, braku dziennika budowy lub niedopełnienia 

obowiązków przez kierownika budowy.

Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole została przyjęto przez 

Komisję przez aklamację. Informacjo stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z realizacji 

inwestycji z udziałem środków Powiatu

Dyrektor Iwona Wiśniewska omówiła zadania realizowane w szpitalu. Dotacje przekazane 

przez Powiat Kolski dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na 

realizację zadań pn.:

1) „ Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem". Pełne zestawienie 

środków przeznaczonych na realizację tej inwestycji przedstawia się następująco:

• Dotacja z budżetu państwa - 1 200 000,00 zł

• Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 1 672 305,77 zł

• Środki z budżetu Powiatu Kolskiego - 1 849 824,37 zł

• Szpital-70 047,46 zł

Razem -4 792 177,60 zł. Inwestycja została ukończona i oddana do użytku 10 maja 2021r.

2) „ Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole". Zakupiono niezbędne 

wyposażenie i sprzęt do oddziału chirurgicznego na kwotę 443 323,71 zł.

3) w dniu . zostanie wyłoniony Wykonawca na realizację zadania „Przebudowa 

podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z 

wykonaniem odwodnień linowych". Na ww. zadanie zabezpieczono środki w wysokości 150 

000,00 zł.

01.09.br

4) opracowywana jest dokumentacja w zakresie 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 .31.08.br

5) trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie 

dokumentacji architektoniczno- budowalnej dla zadania pn.: „Przebudowa Oddziału 

Wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole" - 

kwota 150 000,00 zł.

01.09.br
31.08.br


6) „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby SP 

ZOZ w Kole". Na powyższe zadanie powiat otrzymał dofinansowanie z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 500 000,00 zł. Zadanie planowane do 

realizacji w II półroczu br. do 31 października 2021 r.

7) „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług". Dotacja przekazana na modernizację (roboty budowlane). Pracowni 

Endoskopii. W dniu 6 lipca odbyło się uroczyste otwarcie pracowni Endoskopii w szpitalu. 

Wartość inwestycji: 681.741,24 zł, z czego 496.368,00 zł pochodzi z budżetu Państwa, 

185.373,24 zł z budżetu powiatu kolskiego.

Ad 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontów realizowanych przez 

jednostki organizacyjne powiatu

Kierownik referatu ds. zamówień publicznych przedstawiła informację o stanie realizacji 

inwestycji powiatowych i remontach realizowanych przez jednostki organizacyjne powiatu 

(załącznik nr 3 do protokołu). W związku z zakończoną pozytywnie kontrolą Instytucji 

Zarządzającej - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 

dokonano końcowego rozliczenia projektu:

1. „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług 

publicznych Powiatu Kolskiego"

2. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego 

obszaru funkcjonalnego powiatu tureckiego i kolskiego"

Następnie p. Walkowska przedstawiła informacje o realizowanych przez jednostki 

organizacyjne projektach, mianowicie:

- "Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem";

- "Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole";

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ekonomiczno- Adminsitracyjnych w Kole";

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu";

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w 

Kłodawie";

- „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Kole";

- „W Kole wiedzy i kompetencji";



- „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w 

Kole";

- „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznych na potrzeby SP ZOZ 

w Kole";

- „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SP ZOZ w Kole"

- „ Przebudowa parkingu - palcu i zagospodarowanie terenu zielonego przed budynkiem A i B 

Starostwa Powiatowego w Kole";

- „Remonty dachów budynków placówek oświatowych";

- „Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego 

w Kole przy ul. Sienkiewicza 27".

Pani Magdalena Walkowska na zakończenie poinformowała, że Powiat Kolski złożył 3 wnioski 

wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład -Program Inwestycji 

Strategicznych opublikowanego. W ramach priorytet 1: w tym, na zadania w obszarze budowa 

lub modernizacja infrastruktury drogowej złożono 2 wnioski: „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew". Przewidywana wartość inwestycji - 6.000.000,00 

zł. Przewidywana wartość dofinasowania (95%) - 5.700.000,00 zł. Przewidywana wartość 

wkładu własnego (5%) - 300.000,00 zł. „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie". Przewidywana 

wartość inwestycji - 2.500.000,00 zł. Przewidywana wartość dofinasowania (95%) - 

2.375.000,00 zł. Przewidywana wartość wkładu własnego (5%) - 125.000,00 zł. W ramach 

priorytet 2: w tym, na zadania w obszarze budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej 

złożono 1 wniosek „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu". Przewidywana wartość inwestycji - 6.000.000,00 zł. 

Przewidywana wartość dofinasowania (90%) - 5.400.000,00 zł. Przewidywana wartość wkładu 

własnego (10%) - 600.000,00 zł. Po decyzji Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji 

dofinansowaniem ze środków programu, BGK wystawia promesę wstępną, dzięki której JST 

może uruchomić postępowanie zakupowe niezbędne do realizacji inwestycji.

Ad 4. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa przedstawił informację w 

zakresie wykonywania zadań bieżących na terenie Powiatu Kolskiego (załgcznik nr 3 do 

protokołu). Do dnia 18.08. br. pracownicy PZD wykonali na terenie powiatu doraźny remont 

nawierzchni masą na zimno w ilości około 420 m2. W ramach bieżącego utrzymania w miarę 



możliwości realizowane są siłami własnymi również prace związane z wycinką drzew, 

obcinaniem gałęzi, naprawą chodników, przygotowaniem oznakowania pionowego, jego 

ustawieniem oraz regulacją, malowaniem pasów, sprzątaniem śmieci z pasa drogowego, 

uzupełnianiem poboczy. Wykonano naprawę schodów na ul. Poległych i ul. Nowawarszawskiej 

w Kole, naprawa studzienek kanalizacyjnych.

Członkowie Komisji poruszyli w dyskusji następujące kwestię:

- brak miejsc parkingowych przy Zespole Szkół Technicznych w Kole;

- potrzeby zakupu na potrzeby PZD kosiarki bijakowej;

- prac mających na celu „Ustalenie przebiegu drogi powiatowej nr 3416P Chełmno- Parcele - 

Lisice na odcinku gruntowym Zalesie Rośle. Dyrektor wyjaśnił, że Zarząd Powiatu zlecił PZD w 

Kole ustalenie przebiegu granic pasa drogowego i zakupienia map do celów projektowych; 

- utrzymanie czystości na drogach gminnych i miejskich.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie p godz. 10.30

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Fi -


