
Protokół nr 0022.156.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 24 listopada 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

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 17 listopada 2021 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2021 r.

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

6. Związek zawodowy pielęgniarek i położnych przy SPZOZ w Kole.

7. Sprawy bieżące Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska.

8. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

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 

0022.155.2021 z dnia 17 listopada 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 poruszyli tematy dotyczące:

• Zabezpieczenia w budżecie powiatu środków finansowych na planowane budowy 

ciągów pieszych i rowerowych przy drogach powiatowych na terenie gmin: 

Grzegorzew, Koło, Kościelec, Przedecz oraz m. Koło. Powiatowy Zarząd Dróg ustali 

nazwy zadań.

• Uchwały Rady Miejskiej w Przedczu w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Kolskiego na remont dróg powiatowych w Gminie Przedecz w 2021 r. Zarząd 

wyraził zgodę na przyjęcie środków do budżetu powiatu.

• Pisma Burmistrza Miasta Koła w sprawie ujęcia w projekcie budżetu miasta na 2022 r. 

dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego na dofinansowanie zadań: „Poprawa 

bezpieczeństwa na 4 przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ramach jednego 

skrzyżowania ulic Sienkiewicza - Toruńska - 3-go Maja w Kole” oraz „Poprawa 

bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ulicy Nowo warszawskiej w Kole”. Zarząd 

zapoznał się.

• Pisma Wydziału Architektury i Budownictwa w sprawie przesłania przez PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. opinii dot. realizacji inwestycji budowa północnej obwodnicy Koła 

w ciągu drogi powiatowej 3205P. Zarząd zapoznał się.

• Uzgodnienia treści pisma do Burmistrza Miasta i Gminy Przedecz w sprawie 

przekazania na rzecz Powiatu ścieżki rowerowej zlokalizowanej w pasie drogowym 
drogi powiatowej nr 3401P Przedecz - Rybno. Zarząd wyraził zgodę na przyjęcie ww. 
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ścieżki na stan mienia Powiatu pod warunkiem przejęcia przez Miasto Przedecz 

równoważnych pod względem długości, przebudowanych ulic powiatowych 

w Przedczu, które nie spełniają definicji drogi powiatowej zawartej w ustawie 

o drogach publicznych.

• Planowanego podpisania aneksu do umowy z wykonawcą zadania „Przebudowa ulicy 

PCK w Kole”.

• Uzgodnienia terminów odbiorów zrealizowanych zadań drogowych.

Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2021 r.:

1. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków w łącznej kwocie 

52.800,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług 

pozostałych. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami środków 

w łącznej kwocie 6.612,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii cieplnej, zakup 

środków czystości, zakup materiałów biurowych. Zarząd wyraził zgodę.

3. Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o dokonanie zwiększenia planu 

wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole w Dziale 854, 

Rozdziale 85403, § 4210 w kwocie 1.621,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

do wykonania ogrodzenia siłowni zewnętrznej. Zarząd wyraził zgodę.

4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole - prośba o zwiększenie planu 

finansowego o kwotę 28.800,00 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia planu dotacji 

celowej na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na 

sfinansowanie planu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi. Zarząd wyraził 

zgodę.

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole - prośba o zwiększenie planu 

finansowego o kwotę 23.000,00 zł oraz przesunięcie między paragrafami na kwotę 

6.708,00 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2021 przez 

Wojewodę Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie bieżącej 

działalności. Środki z przesunięć przeznacza się na zakupy bhp, badania lekarskie, 

delegacje, zakup sprzętu informatycznego. Zarząd wyraził zgodę.
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6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - prośba o zwiększenie planu 

finansowego o kwotę 7.575,76 zł. Powyższe wynika ze zwiększenia planu dotacji 

celowej na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego. Dotacja przeznaczona jest na 

realizację wypłat dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zarząd wyraził zgodę.

7. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie zmiany w planie wydatków na 2021 r. 

oraz wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego 

na lata 2021-2027 w zakresie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa parkingu - placu 

i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B Starostwa Powiatowego 

w Kole” poprzez przesuniecie z 2022 r. kwoty 63.000.00 zł na 202lr. Zarząd wyraził 

zgodę.

8. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o dokonanie zmian w planie wydatków 

polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 3.500,00 zł 

z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za przewóz młodzieży szkolnej na 

zawody. Zarząd wyraził zgodę.

9. Wydział Nieruchomości i Ochrony Środowiska - prośba o zmniejszenie planu 

finansowego w dz. 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 9 400,00 zł. Powyższe wynika 

ze zmniejszenia planu dotacji celowej na rok 2021 przez Wojewodę Wielkopolskiego. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

omówiła tematy dotyczące:

• rozliczenia dotacji na „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch 

oddziałów SPZOZ w Kole”. Zarząd zapoznał się;

• korekty sprawozdań Rb-N oraz Rb-Z za III kwartał 2021 r. Przyczyną korekt były 

zmiany w przychodach z NFZ po dniu sporządzenia sprawozdania oraz zaksięgowanie 

faktur, które wpłynęły do szpitala po dniu sporządzenia sprawozdania. Zarząd zapoznał 

się;
• programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kole. Zarząd zapoznał się;

• wstępnego projektu przebudowy oddziału wewnętrznego I;
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• projektu oraz kosztorysu na przystosowanie sali porodowej do porodów rodzinnych - 

ok. 860.000,00 zł.

• dokonanego przeglądu budynków SPZOZ w Kole. Budynek warsztatowo - mieszkalny, 

w którym pozostał jeden lokator nadaje się do generalnego remontu lub wyburzenia. 

Lokator nie przyjmuje żadnego z zaproponowanych lokali zastępczych.

• trwającej przebudowy podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych.

• pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zapewnienia przez szpital 3 łóżek 

obserwacyjnych dla pacjentów podejrzanych o zakażenie Covid-19.

• zatrudnienia nowego kierownika Izby Przyjęć.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła projekt uchwały Rady 

Powiatu Kolskiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd nie wniósł uwag do projektu.

Zarząd dyskutował na temat propozycji współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 

w Koninie w zakresie udzielania stypendiów dla studentek pielęgniarstwa, które po 

ukończeniu studiów podjęłyby się pracy w SPZOZ w Kole.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Związku Zawodowego Pielęgniarek 

i Położnych działającego przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Kole.

Panie poruszyły tematy dotyczące:

• Zarządzenia Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

w sprawie sposobu ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników w SPZOZ 

w Kole. Panie nie zgadzają się na zrównanie współczynnika pracy pielęgniarek 

i położnych z wykształceniem średnim lub ukończonymi studiami I stopnia (licencjat), 

które nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ze współczynnikiem 

pracy sekretarek, rejestratorek i opiekunów medycznych;

• wypłacenia dla części pracowników szpitala podwyżek „inflacyjnych”, Panie zwróciły 

uwagę, że nie wszyscy pracownicy je otrzymali. Proszą o zweryfikowanie 

powyższego;
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• dużych dysproporcji między wynagrodzeniami pielęgniarki z tytułem zawodowym 

magistra pielęgniarstwa lub położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 

pielęgniarstwa, położnictwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, 

a wynagrodzeniami pielęgniarek, które posiadają wykształcenie średnie lub studia I 

stopnia (licencjat) i nie posiadają tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub 

położnictwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

• wniosku o podwyżki wynagrodzenia dla dyrektora SPZOZ w Kole;

• obniżania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych dwukrotnie w czasie kadencji 

poprzednich dyrektorów SPZOZ w Kole. Na pytanie Zarządu czy cały personel 

medyczny wyraził zgodę na obniżenie wynagrodzeń, Pani Przewodnicząca Związków 

Zawodowych odpowiedziała, że tak.

• warunków pracy w Izbie Przyjęć oraz ilości łóżek obserwacyjnych dla pacjentów 

z podejrzeniem zakażenia Covid-19;

• przyprowadzania przez personel do pracy swoich dzieci, którymi zajmują się w 

godzinach pracy;

• pobierania przez personel szpitala wymazów od pacjentów w punkcie wymazowym w 

czasie przebywania na urlopach.

Na zakończenie Panie zwróciły się z prośbą o rozmowę z p. dyrektor SPZOZ w zakresie 

analizy siatki płac w szpitalu.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ziemniak poruszył tematy 

dotyczące:

• wniosku firmy MK Stella w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza na 

nieruchomości będącej własnością Powiatu Kolskiego. Zarząd wyraził zgodę.

• poszerzenia jezdni przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką w m. Dąbie 

(ul. Kościuszki). Zarząd Dróg Wojewódzkich w związku z poszerzeniem jezdni zajął 

część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kolskiego. Zarząd w tej sytuacji może 

przyjąć odszkodowanie za zajęty teren (zgodnie z operatem szacunkowym - ok. 

152.000,00 zł) lub zrzec się prawa do odszkodowania. Zarząd powróci do tematu.
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• wysokości operatu szacunkowego w związku z zajęciem pod pas drogowy części 

nieruchomości przy ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie - ok. 14.000,00 zł. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 8.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła następujące 

tematy:
• Liceum Ogólnokształcące w Kole - prośba o wyrażenie zgody na zatrudnienie 

nauczyciela informatyki w zastępstwie nieobecnego nauczyciela oraz realizację 

dodatkowych godzin geografii przez Wicedyrektor Szkoły. Zarząd wyraził zgodę.

• Zespół Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na realizację nauczania 

indywidualnego dla ucznia w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, 

środki na realizację nauczania będą pochodzić z budżetu szkoły.

• Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o przyznanie 4 

godzin tygodniowo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy. Zarząd 

wyraził zgodę, środki na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia będą 

pochodzić z budżetu szkoły.

• Powrócono do pisma Zespół Szkół Technicznych w Kole prosi o dokonanie zmian 

w planie finansowym jednostki polegających na przesunięciach między rozdziałami 

i paragrafami łącznej kwoty 230.050,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 

i pochodne, zakup energii cieplnej i elektrycznej, remont instalacji elektrycznej. Zespół 

Szkół Technicznych dołączył wycenę naprawy instalacji elektrycznej. Zarząd wyraził 

zgodę.
• Objęcia patronatem koncertu charytatywnego „Anioły są wśród nas”, który odbędzie się 

w grudniu br. Zarząd wyraził zgodę.

• Poinformowała o oszczędnościach w budżecie powiatu na 2021 r. w rozdziałach 

dotyczących szkół niepublicznych.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie 

powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mediacji oraz edukacji 

prawnej na terenie powiatu kolskiego w 2022 roku.
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Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4 (p. Tomczak opuścił posiedzenie)

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.156.227.2021

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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