
Protokół nr 0022.169.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 2 marca 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

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 23 lutego 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

4. Bieżące sprawy oświaty.

5. Bieżące sprawy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. 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 

0022.168.2022 z dnia 23 lutego 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym 

protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

p. Kujawa oraz Zastępca Dyrektora p. Orchowska, poruszyli następujące tematy:

• wyższe ceny ofert na wykonanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych, 

w stosunku do cen z roku 2021 jest zauważalny wzrost o 44%;

• planowany zakres realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica- Grzegorzew. Długość planowanego do przebudowy odcinka to ok. 3 km, 

projekt będzie obejmował pas pieszo - rowerowy, odwodnienie oraz przebudowę 

drogi wraz z jej poszerzeniem, natomiast wykonanie obejmie przebudowę drogi wraz 

z poszerzeniem.

• pisma Urzędu Miejskiego w Kole - podtrzymanie woli przeznaczenia w 2022 r. 

środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

ul. M. Konopnickiej w Kole. Na chwilę obecną Zarząd nie wyraził zgody na 

przystąpienie do budowy ul. Konopnickiej w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg 

przygotuje odpowiedź w ww. kwestii oraz propozycji zabezpieczenia przez Gminę 

Miejską Koło wkładu własnego na przebudowę ul. Broniewskiego w Kole.

• lokalizacja znaków drogowych na ul. PCK w Kole;

• wyjaśnienia i uzupełnienia dot. wniosku o dofinansowanie zadania pn: „Rozbiórka 

istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”;

• pismo mieszkańca Koła w sprawie kontynuacji budowy ścieżki pieszo - rowerowej na 

ul. Sienkiewicza w Kole na odcinku wlotowym i wylotowym miasta. Zarząd wyraził 

zgodę. Powiatowy Zarząd Dróg dokona uzgodnień z energetyką.
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Starosta poruszył kwestię przygotowania przez PZD pism do Gmin: Kościelec, Przedecz, 

Osiek Mały oraz Grzegorzew w sprawie dofinansowania dokumentacji projektowych dla 

zadań, które ubiegają się o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zarząd 

wyraził zgodę na wystosowanie pism.

Ad 4.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o pismach:

• Związku Młodzieży Wiejskiej - zaproszenie do udziału w Finale Wojewódzkim 

Olimpiady Młodych Producentów Rolnych, prośba o objęcie patronatu oraz 

ufundowanie obiadów i poczęstunku dla uczestników i gości Olimpiady. Zarząd nie 

wyraził zgody, pismo wpłynęło do Urzędu w dniu przeprowadzenia Olimpiady.

• Klubu Turystyki Rowerowej Horyzont - Izbica Kujawska - prośba o objęcie 

patronatem Starosty Kolskiego oraz pokrycia kosztów cateringu związanych 

z organizacją Rajdu Rowerowego Szlamka Winera. Stowarzyszenie powinno złożyć 

ofertę w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

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

indywidualnej ścieżki kształcenia dla ucznia w wymiarze 3 h tygodniowo. Zarząd 

wyraził zgodę w ramach środków zabezpieczonych w budżecie szkoły.

• Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole - prośba o zabezpieczenie 

środków finansowych w kwocie 7.000,00 zł na wkład własny w ramach programu 

„Poznaj Polskę”. Zarząd nie wyraził zgody.

Następnie p. Szkudlarek poinformowała o dodatkowych środkach finansowych dla Powiatu 

w kwocie 113.000,00 zł na pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu.

Starosta poinformował o piśmie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób 

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Kole - prośba o pomoc w usunięciu drzew 

rosnących na nieruchomości Stowarzyszenia, które zagrażają bezpieczeństwu. Wniosek 

powinien zostać skierowany do Urzędu Miasta w Kole. Odpowiedź przygotuje Wydział 

Ochrony Środowiska.
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Ad 5.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

oraz Główna księgowa p. Kaźmierczak omówiły sprawy dotyczące:

• wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2021. Strata za 2021 r. wyniosła 

817.801,10 zł;

• zobowiązań wymagalnych wg. Stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.;

• informacji o stanie mienia za rok 2021;

• propozycji zaciągnięcia przez szpital nowego kredytu w kwocie 3.500.000 zł 

z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. W związku z planowaną reformą 

szpitalnictwa Zarząd zdecydował o wstrzymaniu się z decyzją o zaciągnięciu nowego 

kredytu przez SPZOZ w Kole, na chwilę obecną proponuje się realizację 

dostosowania sali porodowej do porodów rodzinnych;

• propozycji przyznawania przez Powiat stypendiów dla studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej w Koninie na kierunku pielęgniarstwo, którzy po ukończeniu 

studiów podjęliby pracę w kolskim szpitalu. Sprawę prowadzi Wydział Oświaty, 

Kultury i Promocji. Zarząd powróci do tematu;

• propozycji zatrudniania w szpitalu lekarzy z zagranicy.

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

Zarządu Powiatu Kolskiego.
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4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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