
Protokół nr 0022.165.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 2 lutego 2022 roku

Posiedzenie Zarządu odbyło się o godz. 10:00 w trybie zdalnym. Obradom przewodniczył 

Wicestarosta Sylwester Chęciński. Każdy z członków Zarządu potwierdził, iż spełnia 

techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje odpowiednim sprzętem 

teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

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

Artur Szafrański - Sekretarz

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 26 stycznia 2022 r.

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Promocji.

4. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.

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

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.
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Przebieg posiedzenia

Ad 1.
Wicestarosta 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 

0022.164.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła projekty uchwał 

Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w roku 2022 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego

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 0025.165.251.2022

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0
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Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.165.252.2022

• W sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert zgłoszonych w otwartym 

konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań 

samorządu powiatowego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

w roku 2022 w zakresie wspierania działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym 

wypoczynku dzieci i młodzieży

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.165.253.2022

Następnie p. Szkudlarek przedstawiła pisma:

• Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział Rejonowy w Kole - prośba o zakup środków 

opatrunkowych, które ułatwią realizację zadań statutowych PCK związanych 

z promocją pierwszej pomocy. Zarząd wyraził zgodę na zakup.

• Rzymskokatolickiej Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kole - prośba o pomoc 

finansową na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków - Fara Kolska. Pani Naczelnik zauważyła, że zgodnie z przyjętymi zasadami 

pismo powinno zostać złożone do 30 września 2021 r. aby mogło być rozpatrywane 

pod kątem udzielenia dofinansowania w 2022 r. Zarząd podjął decyzję, że w roku 

bieżącym zostaną rozpatrzone wnioski Parafii Dzierzbice oraz Przedecz, które 

z przyczyn związanych z pandemią nie zostały zrealizowane w 2021 r.

Ad 4.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

• proponuje się wprowadzenie do budżetu powiatu środków zabezpieczonych przez Radę 

Miejską Koło w kwocie 65.150,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na 

realizację następujących 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 Nowowarszawskiej w Kole”. Zarząd powróci do tematu.
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• proponuje się wprowadzenie do budżetu powiatu środków zabezpieczonych przez Radę 

Miejską w Dąbiu w kwocie 250.000,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego 

z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbie. Zarząd 

wyraził zgodę.

Następnie Skarbnik przedstawił projekt pisma kierowanego do wydziałów oraz jednostek 

podległych w sprawie terminów przedkładania propozycji zmian do budżetu powiatu. Zarząd 

zapoznał się.

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

omówiła sprawy dotyczące:

• przeprowadzenia rozmowy z kandydatem na kierownika oddziału dziecięcego;

• projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Pani 

Wiśniewska poinformowała, że odbyły się konsultacje społeczne dotyczące ww. 

projektu ustawy, poruszano m.in. temat ograniczenia wpływu podmiotów tworzących 

na funkcjonowanie szpitali;

• propozycji zaciągnięcia nowego kredytu przez SPZOZ w Kole w kwocie 3.500.000,00 

zł, który zostałby przeznaczony na funkcjonowanie szpitala w 2022 r. Skarbnik 

wyraził obawę czy szpital poradzi sobie ze spłatą kolejnego kredytu z uwagi na 

trwające spłaty wcześniejszych kredytów. Ustalono, że p. Dyrektor przygotuje pismo 

w powyższej sprawie. Zarząd powróci do tematu;

• wysokości zobowiązań za 2021 r. - ok. 2.500.000,00 zł, kwota ta ulegnie zmianie 

ponieważ rozliczenie roku 2021 nie zostało jeszcze zakończone.

Wicestarosta poinformował o planowanym naborze wniosków przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego na zadania dotyczące remontów w szpitalach powiatowych. 

Padła propozycja aby złożyć wniosek na przebudowę oddziału wewnętrznego w SPZOZ 

w Kole.

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

l .Domu Pomocy Społecznej w Kole, DAG.0710.1.2022 - informacja dotycząca 

podpisanych umów użyczenia i najmu na 2022 r.
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2 . Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, 

SPZOZ.DKS.071.05.2022.AK - informacja o wykorzystywaniu infrastruktury, na 

którą została udzielona przez Powiat dotacja („Zakup sprzętu - wyposażenia pracowni 

endoskopii”) do celów komercyjnych w 0,33%.

Poruszono również temat dotyczący ustawy o elektromobilności i związanym z tym 

planowanym zakupem pojazdu elektrycznego.

Ad 7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska 

..................................................
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