
Protokół nr 0022.166.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 8 lutego 2022 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

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik

Artur Szafrański - Sekretarz

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 2 lutego 2022 r.

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

4. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. 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 

0022.165.2022 z dnia 2 lutego 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
W posiedzeniu uczestniczyły: Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak, 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

oraz Główna księgowa SPZOZ p. Kaźmierczak. Dyrektor Wiśniewska powróciła do 

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

(okres spłaty 7 lat) oraz jego poręczenia przez Powiat. Kredyt zostałby przeznaczony na 

pokrycie zobowiązań wymagalnych SPZOZ w Kole. Dyrektor Wiśniewska swoją propozycję 

motywuje złą kondycją finansową szpitala, na co wpływ miały: niewystarczające 

finansowanie świadczeń, zbyt niska wycena procedur medycznych oraz wzrost kosztów 

utrzymania, wzrost wynagrodzenia personelu oraz wzrost kosztów usług. Pani Wiśniewska 

oraz p. Kaźmierczak przedstawiły sytuację finansową SPZOZ w Kole. Skarbnik wyraził 

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

wcześniejszych kredytów. Zauważył, że w przypadku wyrażenia zgody na poręczenie 

w budżecie powiatu należałoby każdego roku, przez cały okres spłaty kredytu przez szpital, 

zabezpieczać na ten cel kwotę ok. 700.000,00 zł - 800.000,00 zł. Środki te zwiększyłyby 

kwotę jaką już Powiat zabezpiecza w związku z poręczeniem wcześniejszych kredytów dla 

SPZOZ w Kole (ok. 1.000.000,00 zł rocznie). Następnie Skarbnik poinformował, że nie tylko 

szpital zmaga się z trudną sytuacją finansową. Dom Pomocy Społecznej również sygnalizuje 

takie problemy z uwagi na wolne miejsca dla mieszkańców oraz rosnące ceny żywności 

i usług. Ponadto Powiat musi mieć na uwadze również inne podległe jednostki. Starosta 

w swojej wypowiedzi podkreślił, że Powiat nie udźwignie finansowo wszystkich inwestycji 

jakie należałoby zrealizować w szpitalu (przebudowa oddziału wewnętrznego, dostosowanie 

sali porodowej do porodów rodzinnych, naprawa dachu) oraz poręczenia kolejnego kredytu. 

Zwrócił się do p. Wiśniewskiej aby określiła co na chwilę obecną jest dla szpitala priorytetem, 
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ponieważ Powiat nie będzie w stanie wszystkiego dofinansować. Członkowie Zarządu 

dopytywali czy dostosowanie sali porodowej do porodów rodzinnych jest wymogiem 

ustawowym. Pani Dyrektor potwierdziła, że jest to uregulowane przepisami prawa. Następnie 

pytali co w przypadku braku zgody na poręczenie kredytu, czy planowana reforma służby 

zdrowia w zakresie funkcjonowania szpitali gwarantuje ich oddłużanie. Pani Wiśniewska 

przekazała, że pojawiają się pozytywne głosy ekspertów w kwestii oddłużania szpitali jednak 

nie ma w tej kwestii żadnej gwarancji na obecną chwilę. Na zakończenie dyskusji p. Dyrektor 

poinformowała, że zaciągnięcie nowego kredytu oraz jego poręczenie przez Powiat jest dla 

niej obecnie priorytetowym zadaniem. W związku z tym Starosta poprosił p. Wiśniewską 

o przygotowanie pisma z wyszczególnieniem na co miałby zostać przeznaczony kredyt.

Ad 4.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

• Powiatowy Zarząd Dróg w Kole - prośba o zwiększenie środków na zimowe 

utrzymanie dróg o kwotę 200.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - przesunięcie między paragrafami kwoty 

2.186,40 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za 

przygotowanie, prowadzenie i obsługę projektu „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU 

Kościelec”. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

l. p - dot. zamontowania progu zwalniającego na

ul. Wyszyńskiego w Dąbiu. Zarząd skierował pismo do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.

2. Kolskiego Stowarzyszenia Abstynentów "PRZYSZŁOŚĆ" w Kole - prośba o włączenie 

się do organizacji oraz wsparcie finansowe „I Forum Trzeźwościowego w Kole”. 

Zarząd wyraził zgodę na pomoc przy organizacji forum.

3. Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty - informacje o umorzonych 

wierzytelnościach oraz udzielonych ulgach w spłacie wierzytelności za 2021 r. 

w poszczególnych szkołach. Zarząd zapoznał się.

4. Stowarzyszenia Budowy Pomnika - Ławeczki Czesława Freudenreicha - protokół ze 

spotkania członków Stowarzyszenia potwierdzający lokalizację pomnika przed 
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budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole oraz akceptacja podjęcia współpracy 

z Powiatem Kolskim w zakresie budowy pomnika. Zarząd zapoznał się.

W ramach wolnych głosów i wniosków poruszono tematy:

• Pan Banasiak poprosił o zwiększenie ilości wykaszania rowów w sezonie wiosennym, 

ze szczególnym uwzględnieniem odcinków przy skrzyżowaniach.

• związane z planowanym złożeniem wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład (przebudowa ul. Toruńskiej w Kłodawie, termomodemizacja 

budynków Bursy Szkolnej, budowa ścieżek rowerowych), w ramach naboru dla gmin 

i powiatów, w których zlokalizowane były PGR-y planuje się złożyć dwa wnioski na: 

przebudowę drogi powiatowej w m. Turzynów oraz budowę boisk sportowych przy 

Zespole Szkół Technicznych w Kole.

• Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju poruszyła również temat złożenia wniosku 

o dofinansowanie w ramach programu Rzeźba w przestrzeni publicznej dla 

Niepodległej na budowę pomnika - ławeczki Czesława Freudenreicha. Zarząd wyraził 

zgodę na złożenie wniosku.

Następnie Zarząd podjął decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz 

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Postanawia się przekazać nieruchomość gruntową 

sklasyfikowaną pod drogę powiatową położoną w obrębie Górki, gm. Kłodawa.

Ad 6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółow^^Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski ...........
l'/ opidłowski
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