
Protokół nr 0022.177.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 20 kwietnia 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 quorum.

Porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 2 do protokołu):

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 13 kwietnia 2022 r.

3. Sprawy bieżące oświaty - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

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

5. Projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego - dotacje dla OSP.

6. Zlokalizowanie zjazdu na nieruchomości będącej własnością Powiatu - Naczelnik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

7. Budowa Sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu - Naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Rozwoju.

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. 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 

0022.176.2022 z dnia 13 kwietnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Zastępca Głównego Księgowego Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Marciniak oraz 

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiły zestawienie 

wypłaconych wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. oraz dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego w poszczególnych szkołach podległych powiatowi. Zarząd zapoznał 

się. Panie sprawdzą plany finansowe Liceum Ogólnokształcącego w Kole oraz Zespołu Szkół 

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Następnie p. Szkudlarek omówiła projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego:

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na realizację 

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Kłodawie;

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz na realizację 

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu;

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na 

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole;

• w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu 

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 r.”

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Następnie p. Naczelnik poinformowała o:
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• piśmie Prezesa Zarządu Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 7 w Kole w sprawie 

objęcia patronatem Starosty Kolskiego zawodów wędkarskich oraz zakupu pucharu 

i nagród. Zarząd wyraził zgodę.

• wyliczeniu kosztów utrzymania stołówek w internacie ZSRCKU w Kościelcu oraz 

w SOSW i Bursie Szkolnej w Kole. Zarząd zapoznał się z wyliczeniami.

Starosta opuścił posiedzenie.

Ad 4.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska 

ponownie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na spłatę 

zaległych zobowiązań lub udzielenie pożyczki z budżetu powiatu. Szpital jest w coraz 

trudniejszej sytuacji finansowej, według stanu na dzień 31 marca 2022 r. zobowiązania 

wymagalne SPZOZ w Kole wynoszą 3.805.508,08 zł. Do jednostki wpłynęły wezwania do 

zapłaty wystawione na łączną kwotę 2.385.108,39 zł, w przypadku braku zapłaty wierzyciele 

informują, że wystąpią na drogę sądową. Wicestarosta wraz ze Skarbnikiem poinformowali 

o sytuacji finansowej Powiatu, z uwagi na rozpoczęte już inwestycje oraz zadania, które 

Powiat będzie realizował w bieżącym roku i stale rosnące ceny (co przekłada się na wzrost 

kosztów tych zadań) Powiat nie dysponuje wolnymi środkami, które mógłby przekazać 

SPZOZ w formie pożyczki. Zarząd nie wyraził również zgody na zaciągnięcie przez szpital 

kolejnego kredytu, który Powiat musiałby poręczyć. Skarbnik zapytał o możliwość 

oddłużania przez Państwo szpitali w związku z planowaną reformą ochrony zdrowia. Pani 

Dyrektor przekazała, że na chwilę obecną nie ma żadnych informacji w tym temacie.

Wicestarosta przedstawił pisma SPZOZ w Kole:

• SPZOZ.DKS.071.25.2022.AK - informacja o spłacie kredytów, stan na dzień 31 marca 
2022 r.;

• SPZOZ.DKS.071.26.2022.AK - korekty sprawozdań RB-N i RB-Z za IV kwartał 
2021 r.

Ad 5.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel poruszył tematy dotyczące:

• pisma Burmistrza Kłodawy - prośba o zmianę jednostki OSP w ramach realizacji 

pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Kłodawa pn. „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek OSP RP z terenu powiatu kolskiego”. Zmiana miałaby 
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dotyczyć przesunięcia dotacji w kwocie 2.300 zł przeznaczonej dla OSP Kłodawa na 

rzecz OSP Bierzwienna Długa. Powyższa zmiana nie ma wpływu na przyznaną 

dotację dla Gminy Kłodawa, która wynosi 14.700 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• wyrażenia zgody na zmianę w planie finansowym Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania 

polegającą na przesunięciu kwoty 1.200 zł z przeznaczeniem na zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (zmniejsza się 

dotację dla Gminy Przedecz i jednocześnie zwiększa dotację dla Gminy Chodów). Po 

otrzymaniu od Gminy Chodów wykazu jednostek OSP spełniających warunki 

udzielenia dotacji okazało się, że jednostki: OSP Kaleń Mała i OSP Elizanów 

podniosły swoją gotowość bojową i stały się jednostkami operacyjno -technicznymi, 

a tym samym datacja dla tych jednostek zwiększyła się o 600,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę.

• bieżącej sytuacji związanej z przebywaniem na terenie powiatu kolskiego uchodźców 

z Ukrainy.

Następnie p. Jokiel przedstawił projekty uchwał Rady Powiatu Kolskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 11 Gminom na realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie 

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 

z terenu powiatu kolskiego”. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektów.

Skarbnik poinformował o możliwości przygotowania upoważnienia dla Zarządu Powiatu 

Kolskiego, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W celu realizacji zadań 

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd 

powiatu do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji 

budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych 
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inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy 

wyniku budżetu tej jednostki.

Zarząd wyraził zgodę na przygotowanie ww. upoważnienia.

Ad 6.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił pismo firmy 

Stella Building SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na 

zlokalizowanie zjazdu z działki nr 10/13 na drogę wewnętrzną zlokalizowaną w Kole, przy 

ul. Kolejowej na działce nr 10/16 będącej własnością Powiatu Kolskiego, tj. w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Wnioskodawca ma już uzgodniony zjazd do 

nieruchomości od ul. Składowej. Naczelnik Ziemniak przedstawił pismo Dyrektora Zespołu 

Szkół Technicznych w Kole, która z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

poruszających się po ww. drodze wewnętrznej negatywnie odniosła się do propozycji 

wnioskodawcy. Zarząd nie podjął decyzji, powróci do tematu.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poruszyła temat budowy sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. 

Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie przetargu na budowę sali. Pani Sobczak przedstawiła 

terminy związane z ogłoszeniem przetargu i jego rozstrzygnięciem.

Następnie p. Naczelnik poinformowała o wniosku firmy KJS Szurgot z prośbą o wyrażenie 

zgody na wydłużenie terminu zakończenia realizacji zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym” do dnia 10 czerwca 

2022 r. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 8.

W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa oraz 

Zastępca dyrektora p. Orchowska. Poruszono tematy dotyczące:

• ponownego wniosku p. j zamieszl w sprawie zapewnienia
_ ___ .___ ___ —

bezpieczeństwa na ul. Wyszyńc' w DąbiuFDyrektor Kujawa poinformował, że 

odbyło się spotkanie z wnioskodawczynią w powyższej sprawie. Ustalono, że PZD 

wystąpi do Policji o udostępnienie statystyki dotyczącej ilości wypadków na 

przedmiotowym odcinku ul. Wyszyńskiego.

• możliwości wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego w miesiącu kwietniu 

2022 r. polegających na wprowadzeniu nowego zadania remontowego: „Remont drogi 
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powiatowej nr 3218P na odcinku Białków Kościelny - Leszcze”. Proponowany 

podział środków to: 200.000 zł Gmina Kościelec, 300.000 zł Powiat. Zarząd wyraził 

zgodę na wprowadzenie zmian w budżecie;

• prośby o zabezpieczenie w planie finansowym PZD w Kole środków na waloryzację od 

maja 2022 r. płac dla wszystkich pracowników na poziomie 11% dotychczas 

otrzymywanych wynagrodzeń brutto. Zarząd powróci do tematu;

• pism Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych w Kole - powiadomienia 

o zaistnieniu okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu 

umowy i zgłoszenie roszczenia o zmianę umowy. Pisma dotyczą zadań: „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka - Etap I” oraz 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 

92 w kierunku miejscowości Rdutów”. Dyrektor Kujawa poinformował, że Powiat jest 

zobowiązany do dochowania przy realizacji ww. zadań terminów umów z Wojewodą 

w związku z pozyskanym dofinansowaniem na ich realizację. Zarząd oczekuje na 

przedstawienie przez PRDM wyliczeń i kalkulacji;

• budowy odcinka drogi w miejscowości Witowo. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

część ogrodzenia prywatnej posesji wchodzi w pas drogowy projektowanej drogi. 

Dyrektor przedstawił możliwości rozwiązania problemu: wykupienie części 

nieruchomości, zwężenie drogi na tym odcinku lub budowa drogi do wysokości ww. 

nieruchomości. Dyrektor Kujawa spotka się z właścicielem posesji. Zarząd powróci 

do tematu;

• liczby miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania, za które opłata trafia do 

powiatu - 281 miejsc;

• zapisów dotyczących technologii odnowy nawierzchni;

• planowanej realizacji zadania „Przebudowa ulicy Kolejowej w Kole w zakresie budowy 

chodnika i ścieżki rowerowej od ulicy Ks. Opałki do ulicy Bliznej”. Poruszono 

kwestię nielegalnych miejsc parkingowych przy ul. Kolejowa 34 (przy bloku). 

W dyskusji głos zabrał Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego, który 

poinformował, że miejsca te powstały nielegalnie, na etapie dokumentacji projektowej 

dla ww. zadania należy je zlikwidować z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa dla 

pieszych. Zarząd wyraził zgodę na ich likwidację.
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Ad 9.
Zarząd zapoznał się z pismem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - 

prośba o dokonanie zmian w planie finansowym polegających na przesunięciu między 

paragrafami kwoty 932,00 zł. Środki te przeznacza się na uzupełnienie brakującej kwoty na 

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 10.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała/iAnna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski ............... .

2. Sylwester Chęciński ........

3. Waldemar Banasiak .........
z

4. Zbigniew Szarecki ..............

5. Henryk Tomczak
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