
Protokół nr 0022.147.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 23 września 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

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 wrzesień 2021 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

4. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

5. Sprawy bieżące Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

6. Propozycje zmian do budżetu

7. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski
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10. 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 

0022.146.2021 z dnia 15 września 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Pani Alicja Łączkowska - Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Promocji omówiła dwa 

projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

1. W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opiekuńczo - 

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole

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 0025.147.218.2021

2. W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - 

Wychowawczego w Kole

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 0025.147.219.2021

Zarząd zapoznał się z pismami Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji:

1. OP.3021.7.9.2021 - proponowany podział środków otrzymanych z subwencji 
oświatowej na zajęcia wspomagające organizowane w szkołach. Zarząd wyraził
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zgodę.

2. OP.3021.7.8.2021 - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków polegających na 

przesunięciu między paragrafami kwoty 586,50 zł z przeznaczeniem na zawarcie 

umowy zlecenia oraz opłacenie składek ZUS i FP. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak zwrócił się z prośbą o:

1. zabezpieczenie kwoty 128.000,00 zł brutto w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na realizację zadania w 2022 roku pod nazwą usuwanie 

i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 

z następującym podziałem:

• kwotę 63.000 zł brutto planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie środków dla 

Wykonawców wyłonionych w procedurze zapytania ofertowego na realizację 

zadania związanego z holowaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach 

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego

• kwotę 65.000 zł brutto planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie środków na 

rozliczenie kosztów za pojazdy nieodebrane przez właścicieli, będące na 

parkingach strzeżonych.

Zarząd wyraził zgodę.

2. uwzględnienie w budżecie Powiatu Kolskiego i Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego w zakresie przedsięwzięcia dotyczącego „Zakupu tablic 

rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole” na rok 2022 kwoty 

340.000,00 zł. Związane jest to z kończącą się obecnie obowiązującą umową na 

powyższe zadanie i związanym z tym podjęciem działań dotyczących dokonania 

ogłoszenia przetargu na dostawę przedmiotowych tablic rejestracyjnych na rok 2022r. 

w celu możliwości wykonywania zadań Wydziału w przedmiocie rejestracji 

pojazdów. Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Wojtysiak poinformował o:

a) propozycji podjęcia negocjacji w sprawie stawek za parkowanie zholowanych 

pojazdów, które będą obowiązywały w 2022 r. Zarząd zapoznał się.

b) koszcie oprogramowania do aktualizacji projektów organizacji ruchu- ok. 7.700,00 zł. 

Zarząd wyraził zgodę na zakup.
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Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole: p. Wiśniewska oraz p. Kaźmierczak, a także p. Urbaniak - Naczelnik 

Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia.

Panie poinformowały o:

1. Wpływie jednej oferty w ramach postępowania przetargowego na zadanie 

„Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka 

Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. Oferta opiewa na kwotę 

227.039,02 zł brutto i znacznie przekracza wartość przyznanego dofinansowania 

(150.000,00 zł brutto). Ponadto postępowanie musi zostać anulowane z uwagi na brak 

podpisu elektronicznego na ofercie. W związku z powyższym Dyrektor SPZOZ 

zwróciła się z prośbą o dofinansowanie różnicy w kwocie 83.792,71 zł brutto z uwagi 

na wzrost cen materiałów budowlanych oraz konieczność przeprowadzenia nowego 

postępowania przetargowego w związku z krótkim czasem jaki pozostał do końca 

2021 r. na realizację zadania. Zarząd nie wyraził zgody na dofinansowanie różnicy 

z uwagi na brak nowego kosztorysu dla ww. zadania. Zarząd oczekuje na pismo w tym 

zakresie.

2. Propozycji terminów dotyczących porozumienia na zadanie „Zakup ambulansu typu C 

wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby Zespołu Ratownictwa 

Medycznego typu P SPZOZ w Kole”. Zarząd wyraził zgodę na zaproponowane 

terminy.

3. Wyłonieniu kandydata na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa w SPZOZ w Kole.

4. Braku lekarzy chętnych do pracy w SPZOZ w Kole i problemach kadrowych z tym 

związanych.

5. Realizacji ryczałtu z NFZ za I półrocze 2021 r. - wykonanie za okres od stycznia do 

lipca br. wynosi 84,75%

6. Bilansie oraz rachunku zysków i strat SPZOZ w Kole - na dzień 30 czerwca 2021 r. 

szpital zanotował stratę w wysokości 332.662,46 zł.
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Na zakończenie Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Kolskiego w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole.

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 0025.147.220.2021 

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu 

powiatu na 2021 r.:

• Wydział Organizacyjny, OR.3026.10.2021 - prośba o dokonanie zmian w WPF na lata 

2021 - 2027 w zakresie zadania „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa 

Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i zagranicznym” - przesunięcie kwoty 

60.000,00 zł zabezpieczonej w 2022 r. na 2021 r. Środki te przeznacza się na opłaty za 

usługi pocztowe za miesiące październik - listopad 2021 r. Zarząd wyraził zgodę.

• Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania, BZ.3026.7.2021 - prośba o dokonanie 

przesunięcia środków między §§ w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie 

obronne pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Zarząd 

wyraził zgodę.

• Zespół Szkół Technicznych w Kole - prośba o zwiększenie planu finansowego na 

zakup mebli biurowych do gabinetu dyrektora (13 750,00 zł). Zarząd wyraził zgodę.

Ponadto p. Woźniak poinformowała, że zmniejszy się deficyt w budżecie powiatu kolskiego 

o kwotę ok. 4.000.000,00 zł.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska przedstawił temat związany 

z zamiarem wykupu części nieruchomości od osób prywatnych w celu poszerzenia 

skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Przemysłową w Kole z uwagi na zapewnienie 

bezpieczeństwa ruchu. Zostały przygotowane operaty szacunkowe, właściciele nieruchomości 

nie godzą się na zaproponowane kwoty wykupu. Zarząd zaproponował przeprowadzenie 

negocjacji cenowych z właścicielami nieruchomości.

Następnie Starosta poinformował o pismach:
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• Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska, NŚ.684.1.16.2021 - prośba 

o zwiększenie w dziale 700, rozdziale 70005 § 4390 planu wydatków na zadania 

zlecone z administracji rządowej o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na 

sporządzenie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań za 

nieruchomości przejęte pod budowę dróg publicznych w gminie Koło. Zarząd wyraził 

zgodę.

• Urzędu Miejskiego w Kole, IP.7210.1.1.2020 - wycofanie się Gminy Miejskiej Koło 

z propozycji przejęcia ul. 20-go Stycznia w Kole z uwagi na nie dokonanie 

wydzielenia pasa drogowego ww. ulicy. Naczelnik Ziemniak zauważył, że zostały już 

poczynione kroki w kierunku wydzielenia pasa drogowego i prace z tym związane są 

już na ukończeniu. Ustalono, że Wydział NŚ przygotuje do Burmistrza Koła pismo 

w tej sprawie informujące o postępach w pracach.

Ad 8.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa 

i p. Orchowska. Poruszono następujące sprawy:

1. Uzgodniono długość chodnika na ul. Konopnickiej w Kole;

2. Uzgodniono przystąpienie do realizacji remontu odcinka drogi powiatowej nr 3413P 

Bierzwienna Długa - Dzióbin;

3. Dot. wycofania się Gminy Miejskiej Koło z propozycji przejęcia ul. 20-go Stycznia 

w Kole z uwagi na nie dokonanie wydzielenia pasa drogowego ww. ulicy. Po stronie 

Powiatu zostały już poczynione kroki w kierunku wydzielenia pasa drogowego i prace 

z tym związane są już na ukończeniu.

4. Pismo p. 1 j zamieszkałej - wniosek o zabezpieczenie w budżecie

powiatu na 2022 r. środków finansowych na przebudowę drogi powiatowej nr 3402P - 

ul. Kościuszki w Dąbiu. Dyrektor Kujawa poinformował, że na odcinku tej drogi jest 

planowane wykonanie nakładki.

5. Pismo Radnego Powiatu Kolskiego p. Barańskiego - wniosek o zabezpieczenie 

w budżecie powiatu na 2022 r. środków finansowych na naprawę chodników przy 

ul. Wyżynnej oraz Św. Ducha w Kłodawie. Uzgodniono, że PZD przygotuje pismo do 

Burmistrza Kłodawy w sprawie ewentualnej partycypacji w kompleksowej przebudowie 

drogi wraz z chodnikami z uwagi na zły stan jej nawierzchni.

6. Dot. wyrażenia zgody na włączenie się w kanalizację deszczową ul. Nagómej w Kole 
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przez inwestora realizującego zadanie na ul. Krokusowe w Kole. Z uwagi na brak 

ustalenia w powiecie stawek za odprowadzanie wód do kanalizacji deszczowej proponuje 

się przyjęcie stawek jakie obowiązują w Gminie Miejskiej Koło.

7. Dot. umieszczenia zadania Powiatu Kolskiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3218P na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie” na liście zadań rekomendowanych do 

dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

8. Dot. otwarcia ofert na zakup i dostawę soli drogowej i piasku płukanego do zimowego 

utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2021 - 2022. Przy wyborze 

najtańszych ofert niezbędne środki na zakontraktowanie dostaw materiałów wynoszą 

189.465,51 zł. W Wieloletnie Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2027 na to zadanie 

zabezpieczono środki w wysokości 177.000,00 zł. W związku z powyższym PZD zwraca 

się z wnioskiem o dokonanie zmian w WPF mających na celu zwiększenie planu 

wydatków na powyższe zadanie do kwoty 190.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

9. Dot. podziału finansowania zadania budowa północnej obwodnicy Koła pomiędzy 

partnerami zadania. Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zmianę harmonogramu prac dla 
ww. zadania.

Członek Zarządu Powiatu p. Banasiak poruszył temat podejmowany na Komisji 

Gospodarczej związany ze zwiększeniem zatrudnienia w Powiatowym Zarządzie Dróg 

w Kole w dziale służby liniowej. Dyrektor Kujawa zaproponował zatrudnienie pracownika 

lub podpisanie z gminami porozumień dot. utrzymania zieleni w gminach na drogach 

powiatowych wraz z przekazaniem środków finansowych na ten cel. Zarząd wyraził zgodę na 

podpisanie porozumień z gminami.

Ad 9.

Zarząd zapoznał się z pismem Wydziału Organizacyjnego, OR.2512.7.2021 w sprawie 

zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na działce nr 20/4 położonej w Kole przy 

ul. Sienkiewicza 21/23. Wprowadzenie stałej organizacji ruchu wiąże się z planowaną 

przebudową parkingu przed budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole. Zarząd zatwierdził 

projekt organizacji ruchu.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.
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Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

Podpisy Członków Zarządu:
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