
Protokół nr 0022.150.2021
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 13 października 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00. 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

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 6 października 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

4. Program ochrony środowiska dla powiatu kolskiego

5. Zmiany do budżetu powiatu kolskiego na 2021 r.

6. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

7. Sprawy bieżące Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad

1



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 

0022.149.2021 z dnia 6 października 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska i p. Łączkowski oraz radny Rady Powiatu Kolskiego p. Piorun poruszyli 

następujące tematy:

• p. Piorun poruszył kwestię wykonania progów zwalniających na ul. Zawadzkiego 

w Kole. Starosta poinformował, że projekt organizacji ruchu jest już zatwierdzony. 

Natomiast dyrektor Kujawa przekazał, że w dokumentach brakuje kosztorysu dla tego 

zadania. Zarząd zadeklarował dokonanie zakupu niezbędnych elementów dla tego 

zadania, natomiast montaż ze względu na warunki atmosferyczne nastąpi w 2022 r. 

W kwestii finansowania ww. zadania ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg w miarę 

możliwości wygospodaruje środki z własnego budżetu, a w przypadku ich braku 

Zarząd zabezpieczy środki w budżecie powiatu.

• dot. otrzymania dokumentacji projektowej oraz kosztorysu inwestorskiego na zadanie 

pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie”. 

Wartość kosztorysowa robót przewyższa zabezpieczone w budżecie na ten cel środki. 

Brakująca kwota wynosi 54.000,00 zł. Z uwagi na realizację tego zadania we 

współpracy z Gminą Kłodawa należy zabezpieczyć w budżecie powiatu połowę ww. 

kwoty, tj. 27.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę. PZD powiadomi Gminę Kłodawa 

o konieczności zwiększenia środków finansowych.

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole powtórzył procedurę zapytania ofertowego na 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadnia pn.: "Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów” z terminem realizacji koniec 

maja 2022 r. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta w cenie 63.960,00 zł. 

Zabezpieczone środki finansowe na ten cel w wysokości 57.220,00 zł są 
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niewystarczające i uniemożliwiają zawarcie umowy. Z uwagi na dwukrotne zapytanie 

ofertowe i brak szerszego zainteresowania tematem nawet w przypadku wydłużenia 

terminu, wnosimy o zwiększenie środków finansowych na zadanie w 2022 r. o kwotę 

6.740,00 zł. w celu zakontraktowania wykonania dokumentacji. Zarząd wyraził zgodę. 

PZD powiadomi Gminę Kościelec o konieczności zwiększenia środków finansowych 

w podziale 50% Powiat, 50% Gmina.

• dot. zbliżającego się terminu upływu ważności dokumentacji dla zadania przebudowa 

ul. Przemysłowej w Kole. W związku z powyższym aby dokumentacja zachowała 

swoją ważność PZD proponuje zabezpieczenie w budżecie środków w kwocie 

10.000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację prac przy ww. zadaniu. Zarząd wyraził 

zgodę. PZD powiadomi Gminę Miejską Koło o konieczności zwiększenia środków 

finansowych w podziale 50% Powiat, 50% Gmina Miejska Koło.

Ad Z

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia poinformowała o piśmie spółki „Szpitale 

Wielkopolski” Sp. z o.o., ZA-586/2021 - dot. możliwości zwiększenia wkładu własnego 

Powiatu na rzecz realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych 

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. Powyższe 

wynika ze złożenia przez oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

ofert przekraczających wartość zabezpieczonych na ww. zadanie środków finansowych. 

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie dodatkowych środków na ww. zadanie w 

szacunkowej brakującej kwocie 22.245,60 zł.

Następnie p. Urbaniak powróciła do tematu przeprowadzenia przez Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole drugiego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zadanie „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”. W ramach 

postępowania wpłynęła jedna oferta na kwotę przewyższającą zabezpieczone na to zadanie 

środki. Brakująca kwota wynosi 83.792,71 zł brutto. Zarząd wyrazi zgodę po przedłożeniu 

przez p. Dyrektor SP ZOZ-u w Kole stosownego pisma.

Ad 5.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:
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1 . Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.292.2021.3 - informacja o zwiększeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 45.339,96 zł z przeznaczeniem na realizację 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej. Zarząd wyraził zgodę.

2 .Wojewoda Wielkopolski, FB-1.3111.315.2021.7 - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 26.818,26 zł w związku z korektą planu pod 

kątem wykorzystania miejsc w DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole finansowanych 

wg starych zasad. Zarząd wyraził zgodę.

Starosta opuścił posiedzenie Zarządu Powiatu Kolskiego. Obradom Zarządu przewodniczył 

Wicestarosta.

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poruszyła następujące tematy:

1. Zaktualizowanie angaży dyrektorów szkół. Zarząd dokonał weryfikacji dodatków 

motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów, nowe wartości dodatków obowiązywać 

będą od 1 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

2. Dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole zwrócił się 

z prośbą o wyrażenie zgody na realizację 5 godzin ponadwymiarowych z uwagi na 

brak możliwości przydzielenia ich innemu nauczycielowi. Zarząd wyraził zgodę.

3. Dyrektor Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole zwrócił się 

z prośbą o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora ZOEW 

w Kole p. Sójeckiemu oraz p. Szabelskiej. Zarząd powróci do tematu.

4. Proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Koninie zwrócił się z prośbą 

o partycypację w kosztach zmiany pokrycia dachowego na kościele w Kole, który 

należy do Parafii. Wydział OP przygotuje odpowiedź z informacją, że Parafia może 

złożyć na ww. cel wniosek o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na 2022 r. na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do 

rejestru zabytków.

5. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.10.2021 - prośba o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu między działami środków w łącznej 

wysokości 52.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację kalendarzy na 2022 r. oraz 

inne formy promocji. Zarząd wyraził zgodę.
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6. Stowarzyszenie Polskie Diany wraz z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku 

Łowieckiego w Koninie zwrócili się z prośbą o wsparcie finansowe warsztatów 

kulinarnych „Dziczyzna w kuchni w roli głównej - II edycja”. Celem warsztatów jest 

promocja dziczyzny, kultury łowieckiej oraz zwiększenie świadomości w zakresie 

korzystania ze zdrowych produktów w codziennej diecie. Zarząd wyraził zgodę na 

przeprowadzenie warsztatów w ZSRCKU w Kościelcu.

Ponadto p. Szkudlarek omówiła dwa projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie:

• udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. 

Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie;

• uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Zarząd nie wniósł uwag do ww. projektów uchwał.

Do posiedzenia dołączył dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu p. Kujawa, który poinformował o zakończeniu remontu szkoły, 

obecnie oczekuje się na jego odbiór, a następnie wyjaśnił sytuację związaną z zatrudnieniem 

w roku szkolnym 2021/2022 wychowawcy internatu oraz nauczyciela w technikum grafiki 

i poligrafii cyfrowej. Członek Zarządu Powiatu Kolskiego p. Banasiak zapytał czy problem 

z zatrudnieniem nauczycieli wystąpił dopiero pod koniec sierpnia br. (bo w takim terminie 

dyrektor Kujawa zwrócił się do Zarządu z pismem o wyrażenie zgody) oraz czy w związku 

z zatrudnieniem na ww. stanowiskach nie uległa zmianie liczba etatów w szkole. Dyrektor 

poinformował, że szkoła poszukiwała nauczycieli na ww. stanowiska wcześniej poprzez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kole jednak nikt się nie zgłosił. Dyrektor przekazał także, że 

liczba etatów w szkole nie zmieniła się.

Na zakończenie p. Szkudlarek poinformowała o piśmie p. Szewczyka - kierownika internatu 

w ZSRCKU w Kościelcu - prośba o wyrażenie zgody na 5 godzin ponadwymiarowych 

z powodu dużej liczby wychowanków w internacie oraz brak możliwości przydzielenia ich 

innemu wychowawcy. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 7.
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W posiedzeniu udział wzięły: p. Rosiak i p. Wasilewska z Wydziału Nieruchomości i Ochrony 

Środowiska oraz : firmy Ekostandard.

Przedstawicielka firmy Ekostandard omówiła Program ochrony środowiska dla Powiatu 

Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 2030, a następnie przedstawiła raport 

z wykonania Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2020. 

Zarząd zapoznał się z dokumentami i zaakceptował ww. Program.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ. ADTE- 

SZ.4106.6.2021.IRK - odpowiedź na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Kole, wyjaśnienia w sprawie realizacji nakazów dotyczących stanu 

higieniczno-sanitarnego wejścia do Izby Przyjęć.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, SPZOZ.SD.004.19.2021 

MG -prośbą o przekazanie 3 szaf z nadstawkami oraz 1 komody z szufladami, które 

zostaną przeznaczone na potrzeby Administracji Szpitala SPZOZ w Kole i przyczynią 

się do poprawy warunków pracy w Dziale Administracji. Zarząd wyraził zgodę na 

przekazanie mebli.

3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.94.2021 .AK - rozliczenie dotacji na „Zakup ambulansu typu C wraz 

ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby zespołu Ratownictwa 

Medycznego SPZOZ w Kole”.

4. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole, ZSEA.234.3.2021 - prośbą o 

wyrażenie zgody na przekazanie przez Starostwo używanych mebli biurowych na 

potrzeby szkoły. Zarząd wyraził zgodę na przekazanie mebli.

5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/314/2021 - pismo do Wykonawcy 

robót budowlanych inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P 

Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka Etap I” dot. przedstawienia terminów, 

zakresów i kosztów realizacji robót przewidzianych na 2021 rok.

6. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/221/DT/313/2021 - pismo do Wykonawcy 

robót budowlanych inwestycji pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P 

od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku miejscowości Rdutów” dot. 
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przedstawienia terminów, zakresów i kosztów realizacji robót przewidzianych na 2021 

rok.

7. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD/542/Int/l22/2021 - pismo do Sołtysa Dębna 

Królewskiego w sprawie stanu przepustu pod drogą powiatową nr 3427P w m. Dębno 

Królewskie.

8. Geolog powiatowy, GP.3020.1.2021 - prośba o zabezpieczenie środków w budżecie 

powiatu na 2022 r. w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie mapy 

terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te 

ruchy. Prowadzenie ww. obserwacji wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Zarząd powróci do tematu.

9. Pismo dotyczące sprawdzenia nieprawidłowości jakie mogą mieć miejsce w Liceum 

Ogólnokształcącym w Kole. Sprawa została skierowana do Wydziału Oświaty, 

Kultury i Promocji celem wyjaśnienia.

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała nna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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