
Protokół nr 0022.152.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 27 października 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

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Artur Szafrański - Sekretarz powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane quorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 października 2021 r.

3. Zmiany do budżetu powiatu kolskiego na 2021 r.

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

5. Sprawy bieżące oświaty.

6. Zespół Szkół Technicznych w Kole - sytuacja finansowa.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.
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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 

0022.151.2021 z dnia 20 października 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Finansów p. Woźniak przedstawiła propozycje zmian do budżetu 

powiatu na 2021 r.:

1 .Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, PZD.GK.l 18.10.2021 - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na utworzeniu nowego paragrafu wydatków 4510 

„Opłaty na rzecz budżetu państwa” oraz przesunięciu środków w kwocie 262,00 zł na 

nowoutworzony paragraf. Powyższe wynika z faktu, że do PZD w Kole wpłynęła 

decyzja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole zobowiązująca jednostkę do 

uiszczenia opłaty w wysokości 262 zł za przeprowadzoną kontrolę sanitarną. Zarząd 

wyraził zgodę.

2 . Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.199.2021.3 - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na rok 2021 w dziale 754, rozdział 75411, § 2110 o kwotę 500 zł 

w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dot. KPPSP 

w Kole). Zarząd wyraził zgodę.

3 .Wojewoda Wielkopolski, FB-I.3111.357.2021.6 - informacja o zwiększeniu plan 

dotacji celowych na rok 2021: w dziale 801, rozdział 80115 § 2130 o kwotę 

28 000,00 zł, w dziale 801, rozdział 80134 § 2130 o kwotę 14 000,00 zł. Powyższe 

środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. 

Zarząd wyraził zgodę.

4 . Rada Miejska w Kłodawie - uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia 

pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim. Dokonuje się zwiększenia pomocy 
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na zadania inwestycyjne w wysokości 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie 

„Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego w Kłodawie 

Zarząd wyraził zgodę.

5 .zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy 

Miejskiej Koło w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa 

ulicy Przemysłowej w Kole”. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

poruszyła tematy dotyczące:

• pisma Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Zakładowa 

Organizacja Związkowa przy SPZOZ w Kole w sprawie niezgodności łóżek 

rzeczywistych w oddziałach szpitalnych, a łóżek wykazywanych w księdze 

rejestrowej RPWDL do Wojewody Wielkopolskiego. Dyrektor Wiśniewska 

poinformowała, że liczba łóżek wykazywanych do Wojewody Wielkopolskiego 

w ostatnim czasie była zmniejszona, ponadto w związku z pandemią Covid-19 

uregulowania prawne w zakresie liczby łóżek są zawieszone. Aktualnie p. Wiśniewska 

planuje zwiększenie liczby łóżek w Oddziale Wewnętrznym. Zarząd prosi 

o przedstawienie tych wyjaśnień na piśmie.

• wyrażenia zgody na dokonanie przesunięć wydatków zawartych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym (dot. dotacji na „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz 

wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole”) w związku 

z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę sprzętu. Zarząd wyraził zgodę.

• rozliczenia dotacji na „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem 

medycznym na potrzeby zespołu Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole”. Zarząd 

zapoznał się.

• pisma Lekarzy Oddziału Dziecięcego i Noworodkowego - informacja o braku 

możliwości zapewnienia dyżurów lekarskich na Oddziale Dziecięcym 

i Noworodkowym do 31 grudnia 2021 r. w związku z przebywaniem na zwolnieniu 

lekarskim kierownika Oddziału oraz braku jego zastępcy. Personel zwraca uwagę 

również na niedobory lekarzy w godzinach pracy do południa co, wobec typowego 

w okresie jesienno - zimowym wzrostu infekcji wirusowych i hospitalizacji, niesie ze 

sobą ryzyko obniżenia jakości usług medycznych i wzrost roszczeń pacjentów. Pani 
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dyrektor poinformowała, że od wielu miesięcy podejmuje działania w celu pozyskania 

lekarzy i nawiązania z nimi współpracy. W związku z tym została zawarta umowa 

o świadczenie usług rekrutacyjnych z agencją pracy specjalizującą się w poszukiwaniu 

personelu medycznego, a także osobiście kieruje bezpośrednie oferty pracy do 

indywidualnych lekarzy specjalistów z propozycją współpracy. Pani Wiśniewska 

nawiązała współpracę z lekarzem po stażu z zamiarem specjalizacji pediatrycznej, 

która zobowiązała się podjąć pracę w listopadzie br. Reakcja lekarzy pediatrów była 

taka, że żaden z nich nie wyraził zgody na pełnienie funkcji kierownika specjalizacji, 

co jest warunkiem niezbędnym i wymaganym do zatrudnienia w/w lekarza. Taka 

postawa uniemożliwi zatrudnienie ww. osoby. Ponadto lekarze Oddziału Dziecięcego 

odmawiają podjęcia się funkcji zastępcy Kierownika Oddziału na czas jego 

nieobecności. Obecnie w ww. Oddziale zatrudnionych jest 5 lekarzy pediatrów oraz 

Kierownik Oddziału, co stanowi niezbędne zabezpieczenie prawidłowego 

funkcjonowania oddziału. Natomiast na dyżury dojeżdża dwóch lekarzy z poza 

szpitala. Zarząd zapoznał się z wyjaśnieniami.

• zwiększenia planu wydatków o kwotę 83 793,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP 

ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.: „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem 

odwodnień liniowych”. Zarząd wyraził zgodę na jednym z wcześniejszych posiedzeń.

• Kosztorysu na przebudowę sali porodowej w Oddziale Położniczo - Ginekologicznym 

- kwota wynikająca z kosztorysu to ok. 1.800.000,00 zł.

• Ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej na potrzeby oddziału wewnętrznego I 

w SPZOZ w Kole dla zadania pn: „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w SPZOZ 

w Kole”.

• Wysokości kwoty zobowiązań wymagalnych SPZOZ w Kole, na chwilę obecną wynosi 

ona 3.278.000,00 zł.

• Planowanego zatrudnienia nowego kierownika Oddziału Wewnętrznego - obecnie 

trwają rozmowy z jednym kandydatem na to stanowisko.

Ad 5.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji poinformowała o następujących sprawach:
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1 . Klub Motocyklowy International Police Motor Corporation Club 240 Koło zwraca się 

z zaproszeniem do współudziału w organizacji XVIII Zlotu Motocyklowego 

połączonego z festiwalem BLUESA, który odbędzie się na przełomie czerwca - lipca 

2022 roku, prośba o zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 12.000,00 zł na 

ten cel. Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków w kwocie 6.000,00 zł.

2 . Liga Obrony Kraju, Zarząd Powiatowy w Kole zwrócił się z prośbą o ufundowanie 

6 pucharów dla uczestników zawodów (dzieci i młodzieży) w dwuboju sportowo - 

obronnym o Puchar Starosty Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

3 . Wydział Oświaty, Kultury i Promocji, OP. 3021.7.15.2021 - decyzją Ministra 

Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększony został plan dotacji celowych 

dla Powiatu Kolskiego na rok 2021 w dz. 801, rozdz. 80115, § 2130 o kwotę 28.000 zł 

oraz dz. 801, rozdz. 80134, § 2130 o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację 

zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych na lata 2020-2024-„Aktywna tablica". W związku z tym Wydział 

Oświaty, Kultury i Promocji prosi o zwiększenie planu wydatków w: Dz. 801, rozdz. 

80115 § 4240 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - o kwotę 

14.000 zł; Dz. 801, rozdz. 80115 § 4240 w Zespole Szkół RCKU w Kościelcu - 

o kwotę 14.000 zł; Dz. 801, rozdz. 80134 § 4240 w Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym 

w Kole - o kwotę 14.000 zł. Zarząd wyraził zgodę.

4 .Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ZSOiT.3010.02.2021 - 

prośba o wyrażenie zgody na zakup w rozdziale 80115 §4240 za kwotę 3.500,00 zł 

sprzętu - pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć z wychowania fizycznego. 

Środki pochodzą z zabezpieczenia wkładu własnego na zakup pomocy dydaktycznych 

w ramach programu „Aktywna Tablica”. Wniosek złożony przez szkołę nie uzyskał 

akceptacji. W związku z powyższym szkoła zwraca się z prośbą o możliwość 

wykorzystania ww. środków na poszerzenie bazy sportowej, tj. doposażenie sali 

fitness. Zarząd wyraził zgodę.

5 .Zespół Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczy w Kole, ZOEW.7071.31.2021 - 

prośba o wyrażenie zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez dwoje 

nauczycieli, którym powierzone zostanie od 1 listopada 2021 r. stanowisko 
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wicedyrektora w ZOEW w Kole: p. Krzysztofowi Sójeckiemu - 6 godzin tygodniowo, 

p. Anecie Szabelskiej - 3 godziny tygodniowo. Powyższe pozwoli na wprowadzenie 

zmian w arkuszu organizacji pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 

i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w ZOEW w Kole, w sposób zapewniający 

prawidłowe funkcjonowanie placówek, bez potrzeby zatrudniania nowych 

pracowników. Zarząd wyraził zgodę.

6 .Przekazała informacje o założeniach przyjętych do opracowania projektu budżetu 

w zakresie oświaty na 2022 r.

Do posiedzenia dołączył dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu, który zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w planie dochodów 

i wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.046,00 zł (środki 

pochodzą ze sprzedaży gorczycy) z przeznaczeniem na projekt „Ze szkoły na rynek pracy — 

wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu”. 

Środki te pozwolą zwiększyć budżet na zakup ładowacza czołowego oraz wózka paletowego. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 6.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Kole: dyrektor 

p. Poronin oraz p. Królasik - kierownik gospodarczy. Poruszyli tematy dotyczące:

• zwiększenia w planie finansowym jednostki wydatków w rozdziale 80115 § 4270 

o kwotę 23.101,00 zł oraz rozdziale 80117 § 4270 o kwotę 23.100,97 zł 

z przeznaczeniem na „Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz częściową 

wymianę rur w instalacji hydrantowej w budynku Zespołu Szkół Technicznych 

w Kole”. Wykonanie ww. prac jest niezbędne ze względu na fakt, iż w miejscu 

bezpośrednio przyległym do placu budowy nowej sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem sanitarnym stwierdzono szereg elementów, które ze względu na swój stan 

techniczny grożą wystąpieniem poważnych awarii, mogących w znaczny sposób 

zakłócić funkcjonowanie jednostki. Zarząd wyraził zgodę.

• dokonania zmian w planie wydatków jednostki w rozdziałach 80115 oraz 80117 

i przeniesienie łącznej kwoty 7.000,00 zł - przekazanej jako wkład własny do projektu 

„Aktywna tablica” z § 4240 na § 4270. Dyrekcja szkoły prosi o dokonanie powyższej 

zmiany ze względu na brak szkoły na liście beneficjentów programu i pilną potrzebę 
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wykonania prac remontowych związanych z oberwaniem się sufitu na klatce 

schodowej szkoły. Zarząd wyraził zgodę na wcześniejszym posiedzeniu.

• dokonania zmian w planie finansowym jednostki w następujący sposób: zwiększa się 

plan dochodów w: Dz. 801 Rozdz. 80115 o łączną kwotę 12.780,00 zł. Zwiększenie 

planu dochodów jest podyktowane dodatkowymi wpływami z najmu pomieszczeń 

biurowych oraz zwiększonymi wpływami z najmu miejsc parkingowych i placów 

manewrowych. Wpływy z dochodów szkoła proponuje przeznaczyć na usługi 

budowlane i remontowe celem zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostki 

oraz na opłacenie usług realizowanych przez podmioty zewnętrzne w Zespole Szkół 

Technicznych w Kole. Następnie zmniejsza się plan wydatków w: Dz. 801 Rozdz. 

80115, Rozdz. 80117 oraz Rozdz. 80146 o łączną kwotę 26.000,00 zł. Szkoła 

wnioskuje o zmniejszenie planu wydatków ze względu na powstałe oszczędności oraz 

uzasadnione obawy, że w związku z licznymi obowiązkami kadry pedagogicznej 

środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli nie zdążą być w całości 

wydatkowane do końca roku kalendarzowego. Ponadto zwiększa się plan wydatków 

w Dz. 801 Rozdz. 80115, Rozdz. 80117, Rozdz. 80120 oraz Rozdz. 80152 o łączną 

kwotę 26.000,00 zł. Zwiększenie planu wydatków pozwoli zmniejszyć ilość 

brakujących środków na pokrycie kosztów związanych z zakupem energii cieplnej 

i elektrycznej dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

• wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Energa Operator SA na przyłączenie szkoły do 

istniejącej sieci elektroenergetycznej. Konieczność ta wynika z modernizacji 

i rozbudowy szkoły o nową salę gimnastyczną, co związane jest ze zwiększeniem 

zapotrzebowania na moc. Zarząd wyraził zgodę.

• wyrażenia zgody na realizację nauczania indywidualnego dla dwóch uczniów szkoły 

w wymiarze 12 godzin. Zarząd wyraził zgodę. Środki na ten cel będą pochodzić 

z budżetu szkoły.

• wyrażenia zgody na przyznanie dodatkowych 2 godzin języka polskiego dla ucznia, dla 

którego język polski nie jest językiem ojczystym. Zarząd po przeanalizowaniu sytuacji 

ucznia nie wyraził zgody.

Ad 7.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska i p. Łączkowski poruszyli tematy dotyczące:
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• zmniejszonej ilości miejsc parkingowych w związku z realizowaną przebudową 

ul. PCK w Kole. Dyrektor Kujawa poinformował, że liczba miejsc parkingowych po 

przebudowie ww. ulicy zmniejszy się o 4 miejsca.

• zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa pieszych na ulicy Stefana Wyszyńskiego 

w Kłodawie”. Dyrektor Kujawa poinformował, że Konserwator Zabytków przesłał 

wymagania co do rodzaju oraz sposobu ułożenia kostki brukowej, jaka miałaby się 

znaleźć na wyniesionym przejściu dla pieszych. Powyższe wynika z faktu, iż 

ul. Wyszyńskiego znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Koszt ww. kostki 

brukowej będzie wyższy o ok. 15.000,00 zł niż pierwotnie zakładano. Zarząd powróci 

do tematu.

• pisma Sołtysa i Rady Soleckiej wsi Budki Nowe w sprawie naprawy chodnika 

i krawężnika przy drodze powiatowej nr 3418P w miejscowości Budki Nowe. 

Wykonana w 2017 r. przebudowa ww. drogi ograniczyła się do wykonania odnowy 

nawierzchni bitumicznej. Dodatkowa warstwa 4 cm nawierzchni spowodowała 

lokalne przelewanie się wód opadowych i roztopowych z jezdni na prywatne posesje, 

które są położone niżej. Na etapie odbioru robót w 2017 r. nikt nie zgłaszał uwag. 

W latach następnych Powiatowy Zarząd Dróg przyjmował wielokrotne zgłoszenia 

mieszkańców o przelewającej się wodzie i w miarę możliwości w ramach środków 

bieżącego utrzymania dróg je realizował. Dyrektor Kujawa potwierdza potrzebę 

wykonania przebudowy ww. drogi powiatowej. Zarząd zapoznał się.

• pisma Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w sprawie przekazania na rzecz Powiatu - 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole nakładów inwestycyjnych poniesionych na 

budowę w pasie drogowym drogi powiatowej 3401P ścieżki rowerowej. 

Przedmiotowa ścieżka została wybudowana przez Gminę Przedecz w 2012 r. 

Proponuje się przyjęcie ww. ścieżki rowerowej oraz przekazanie na rzecz Gminy 

wytypowanej przez PZD drogi powiatowej w Przedczu. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.
Zarząd zapoznał się z pismem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole, SPZOZ.SD.004.18.2021.IW - ponowna prośba o zmianę wysokości wynagrodzenia 

z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora SPZOZ w Kole. Zarząd wyraził zgodę na podwyższenie 

wynagrodzenia od stycznia 2022 r.
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Ad 9.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała; Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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