
Protokół nr 0022.157.2021 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 1 grudnia 2021 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Wicestarosta 

Sylwester Chęciński.

W posiedzeniu udział wzięli (załącznik nr 1 do protokołu):

1. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

oraz

Artur Szafrański - Sekretarz powiatu

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Wicestarosta 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 24 listopada 2021 r.

3. Projekty uchwał Rady i Zarządu Powiatu - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Kole.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Wójt Gminy Olszówka.

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

6. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 

0022.156.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole p. Rusin przedstawiła projekty 

uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• W sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 - 2026;

• W sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych 

pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Zarząd nie wniósł uwag do projektów.

Następnie p. Rusin przedstawiła projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu 

pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie w latach 2022 - 2026 Domu Pomocy 

Społecznej dla osób w podeszłym wieku”.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.157.228.2021

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w 

otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej 

pn.: „Prowadzenie w latach 2022 - 2026 Domu Pomocy Społecznej dla osób w 

podeszłym wieku”.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:
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- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.157.229.2021 

Ad 4.
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: p. Kujawa, 

p. Orchowska i p. Łączkowski oraz Wójt Gminy Olszówka p. Fraszczyk poruszyli tematy 

dotyczące propozycji przygotowania dokumentacji projektowej dla dwóch zadań na terenie 

gminy Olszówka: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego w ciągu 

drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka” oraz „Przebudowa drogi powiatowej 

nr 3403P na odcinku Adamin - Umień”. Wójt zwrócił się z propozycja realizacji ww. zadań 

w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji. Dyrektor Kujawa przedstawił 

orientacyjny koszt realizacji powyższych zadań - „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego 

obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka” koszt ok. 

2.500.000 zł, natomiast „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Adamin - 

Umień” to koszt ok. 5.000.000 - 6.000.000 zł. Następnie dokonano wyboru kolejności 

realizacji zadań - proponuje się zabezpieczenie w 2022 r. środków finansowych na 

przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbiórka istniejącego i budowa 

nowego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka”. 

Dyrektor Kujawa poinformował, że w 2021 r. pozostały wolne środki w kwocie ok. 

124.000 zł z zadań realizowanych w bieżącym roku na terenie gminy Olszówka.

W dalszej części posiedzenia poruszono tematy dotyczące:

• uzgodnienia zakresów robót dla zadań dotyczących budowy pasów pieszych 

i rowerowych na terenie 5 gmin;

• interpelacji radnych powiatu kolskiego: p. Tomickiego i p. Kasiorka w sprawie 

zamontowania barier energochłonnych na luku drogi powiatowej nr 3427P 

w miejscowości Dębno Poproboszczowskie - Krukowo oraz usunięcie drzew 

rosnących w pasie drogowym. Powiatowy Zarząd Dróg wyliczy koszt montażu barier 

oraz usunięcia drzew;

• montażu barier energochłonnych na łuku drogi powiatowej w m. Gąsiorów - koszt ok. 

38.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę;
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• montażu finansowego zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica - Grzegorzew. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje pismo w tej sprawie;

• pism Wojewody Wielkopolskiego informujących o braku możliwości przygotowania 

(na podstawie przedłożonych dokumentów) umów o 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”. Dyrektor Kujawa przedstawił wyjaśnienia w tej sprawie. Proponuje się 

ponowić próbę pozyskania środków na ww. zadania przy kolejnym naborze;

• pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 

prośba o podjęcie działań mających na celu przebudowę przejazdu kolej owo - 

drogowego w m. Rdutów. Zarząd zapoznał się;

• pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole - wniosek o dokonanie zmian w planie 

finansowym poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.992,00 zł 

z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na dyżury przy zimowym utrzymaniu 

dróg. Zarząd proponuje przesunięcie na ten cel środków z zadań remontowych;

• interwencji mieszkańców ulicy Poniatowskiego w Kole dotyczącej uzupełnienia 

nawierzchni gruntowej oraz rozwiązania odwodnienia odcinka ulicy (na wysokości 

budynku mieszkalnego nr 14). Powiatowy Zarząd Dróg uzupełni nawierzchnię drogi;

• pisma Energa Operator SA - informacja o wyrażeniu zgody na zmianę treści wydanych 

Warunków Przebudowy Sieci w zakresie przebudowy linii elektroenergetycznych, 

z którymi koliduje planowana budowa obwodnicy północnej miasta Koła. Zarząd 

zapoznał się;

• wyrażenia zgody na przedłużenie terminu dla wykonawcy zadań drogowych - firmy 

Trans - Spili. Zarząd wyraził zgodę;

• wykonania miejsc parkingowych na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie. Dyrektor Kujawa 

poinformował, że nie ma zatwierdzonego projektu zmiany organizacji ruchu dla tego 

zadania;

• zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji dla zadania 

przebudowa ul. Broniewskiego w Kole. Zarząd wyraził zgodę;

• propozycji złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach PRO W na budowę drogi 

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

omówiła tematy dotyczące:

• Żądania przez pracowników administracji podwyżek wynagrodzenia;

• Informacji z NFZ o wysokości kontraktu dla szpitala w I półroczu 2022 r.;

• Wynagrodzenia pielęgniarek - przedstawiła dane Narodowego Funduszu Zdrowia w 

zakresie wysokości wynagrodzeń pielęgniarek;

• Realizacji zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 

przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych”;

• przedłużenia terminu wykonania zadania „Przebudowa podjazdu dla Zespołów 

Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem 

odwodnień liniowych” z uwagi na powtórzenie procedury przetargowej oraz krótkiego 

terminu wykonania prac budowlanych. Zarząd powróci do tematu po dostarczeniu 

przez p. Dyrektor aneksu do umowy z Wykonawcą na ww. zadanie. Pani Dyrektor 

zapewniła, że w umowie z Wykonawcą jest zapis o możliwości przedłużenia tejże 

umowy;

• przedłużenia terminu wykonania zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole” z uwagi na 

powtórzenie procedury przetargowej oraz krótki termin wykonania prac projektowych. 

Zarząd powróci do tematu po dostarczeniu przez p. Dyrektor aneksu do umowy z 

Wykonawcą na ww. zadanie;

• Przedłużenia umowy dotyczącej przyznania ryczałtu miesięcznego umożliwiającego 

użytkowanie prywatnego samochodu do celów służbowych w 2022 r. Zarząd wyraził 

zgodę;

• Ewentualnego zakupu wiaty, z której mogłyby korzystać osoby oczekujące na wymaz w 

kierunku Covid-19 - koszt zakupu małej wiaty to ok. 26.000,00 zł, w przypadku 

zakupu większej wiaty czas oczekiwania jest długi.

Ad 6.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła następujące 

pisma:
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1. Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o wyrażenie zgody na przeznaczenie środków 

zabezpieczonych na wkład własny na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w ramach 

programu „Aktywna tablica” na zakup komputera do pracowni informatycznej. Zarząd 

wyraził zgodę.

2. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole - informacja nt. kosztów: 

dowozu uczniów do placówki, zwiększenia stawki przejazdu nauczycieli na nauczanie 

indywidualne, zaległego wynagrodzenia za pracę. Zarząd powróci do tematu.

3. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o dokonanie autokorekty w planie 

finansowym wydatków związanych z nieodpłatną pomocą prawną na terenie powiatu 

kolskiego w 2022 r. Proponuje się przesunięcie między paragrafami kwoty 5.958,00 zł 

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Zarząd wyraził zgodę.

Wicestarosta poinformował o piśmie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego - wnioski 

z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Technicznych w Kole - prośba o rozważenie 

możliwości zatrudnienia na etacie psychologa w ZST w Kole. Zarząd zapoznał się.

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

rozstrzygnięcia otwartego konkursu 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.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.157.230.2021
Ad 7.
Zarząd zapoznał się z pismem Wojewody Wielkopolskiego - informacja o zmniejszeniu planu 

dotacji celowych na 2021 r. o kwotę 4.091,12 zł dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Poniatowskiego w Kole w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc 

finansowanych wg starych zasad.

Skarbnik poinformował o autopoprawkach do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2022 r. - 

zwiększa się środki finansowe na wypłatę diet dla radnych powiatu, zwiększa się plan 

wynagrodzeń.
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Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poruszyła tematy dotyczące:

• wysokości środków finansowych na budowę sali gimnastycznej przy ZSRCKU w 

Kościelcu z podziałem na 2022 i 2023 r.,

• przetargu na przebudowę parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed 

budynkiem A Starostwa Powiatowego w Kole,

• rozliczenia przez SPZOZ w Kole dotacji na zadanie „Zakup specjalistycznego sprzętu 

oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ w Kole”.

Ad 8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak

1. Sylwester Chęciński

7


