
Protokół nr 0022.185.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 15 czerwca 2022 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

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak 

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

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 10 czerwca 2022 r.

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

4. Propozycje zmian w budżecie powiatu na 2022 r.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

7. Zaniknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Wicestarosta odczytał porządek obrad Zarządu Powiatu Kolskiego. Nie zgłoszono uwag do 

porządku, został on jednomyślne przyjęty.
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Ad 2.

Członkowie Zarządu zapoznali się z treścią protokołu z posiedzenia Zarządu nr 0022.184.2022 

z dnia 10 czerwca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyła Główna księgowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Kaźmierczak oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak. 

Główna księgowa SPZOZ w Kole omówiła:

• Sprawozdanie finansowe za 2021 r. wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta 

z badania sprawozdania finansowego. Zarząd zapoznał się;

• Raport o sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole. Zarząd zapoznał się;

• Plan finansowy oraz inwestycyjny na 2022 r. Zarząd zapoznał się.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak przedstawiła projekty uchwał Rady 

Powiatu Kolskiego:

• w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021 rok;

• w sprawie: pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Kole;

• w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zarząd nie wniósł uwag do powyższych projektów uchwał.

Następnie p. Kaźmierczak:

• zwróciła się z prośbą o dofinansowanie zadania: "Wzmocnienie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole". SPZOZ w Kole składa wniosek 

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na zakup 

2 ambulansów oraz wyposażenia komórek szpitalnych w sprzęt medyczny 

i informatyczny, który udoskonali funkcjonowanie oraz poprawi jakość świadczonych 

usług medycznych. Wnioskowana kwota dotacji 1.687.168,08 zł, w tym 85% stanowi 

dofinansowanie z programu, pozostałe 15% to wkład szpitala. Ze względu na bardzo 

trudną sytuację ekonomiczną SPZOZ w Kole i brak możliwości pokrycia wkładu 
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własnego szpital zwraca się z prośbą o dofinansowanie w tym zakresie na kwotę 

253.075,21 zł. Zarząd wyraził zgodę.

• przedstawiła odpowiedź Banku Gospodarstwa Krajowego na zapytanie SPZOZ w Kole 

dotyczące kosztów udzielenia kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł na okres 7 lat. Jako 

zabezpieczenie kredytu wymagane jest m.in. poręczenie Powiatu Kolskiego do 

wysokości 150% wartości kredytu. Załączono również harmonogram spłat 

z prognozowanymi odsetkami. Z uwagi na nieobecność Starosty na posiedzeniu Zarząd 

nie podjął decyzji w powyższej kwestii.

Ad 4.

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

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 

6.281,00 zł. Środki te przeznacza się na składki na ubezpieczenia oraz koszty 

postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z toczącym się postępowaniem 

w Sądzie Okręgowym w Koninie. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym. 

Zmienia się plan wydatków pomiędzy paragrafami na łączną kwotę 22.466,00 zł 

w ramach środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania pandemii COVID-19, 

celem dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań. Ponadto dostosowuje się 

plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do środków faktycznie 

wydatkowanych i przeznacza się je na zakup żywności. Zarząd wyraził zgodę.

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie finansowym polegających na przesunięciu pomiędzy paragrafami kwoty 

4.325,00 zł. Środki przeznacza się na zakup środków BHP, zakup materiałów biurowych, 

badania okresowe pracownika, wydatki na wyjazdy krajowe, kontrole oraz katastrofy. 

Zarząd wyraził zgodę.

4. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o zwiększenie planów wydatków 

w poszczególnych placówkach o łączną kwotę 832.941,16 zł w związku z wejściem 

w życie przepisów ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta 

Nauczyciela zwiększających wynagrodzenia nauczycieli. Zarząd wyraził zgodę. 

Pozostałe środki z subwencji, które zostały przyznane na ww. cel przeznacza się na 

rezerwę oświatową.

5. Wojewoda Wielkopolski — informacja o zmianie planu dotacji celowych na 2022 r. 

poprzez zmniejszenie w dz. 852, rozdz. 85202, §2130 o kwotę 5.488,60 zł (DPS Koło, 3



ul. Blizna) oraz zwiększenie w dz. 852, rozdz. 85202, §2130 o kwotę 11.789,66 zł (DPS 

Koło, ul. Poniatowskiego). Zarząd wyraził zgodę.

Ad 5.

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

Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono następujące tematy:

• Pismo PZD.GK.068.06.2022 - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym PZD 

w Kole oraz w WPF na lata 2022 - 2027 mających na celu zabezpieczenie środków na 

zakup materiałów i usług do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023. 

Proponuje się zwiększenie planu wydatków w 2022 roku na łączną kwotę 240.000,00 

zł. Zarząd wyraził zgodę.

• Pismo PZD/22/190/2022 - dot. zajęcia stanowiska przez Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo - Mostowych S.A. w związku ze zgłoszeniem przez PRDM S.A. okoliczności, 

które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umów i zgłaszających roszczenie 

o zmianę umowy w zakresie terminu zakończenia robót i waloryzacji cen. Poruszana 

problematyka była omawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu Kolskiego z udziałem 

Prezesa PRDM S.A. w dniu 31 maja br. Zgodnie z ustaleniami był on zobowiązany do 

przedstawienia stosownych wyliczeń, ocen i analizy skutków finansowych wraz 

z oczekiwaniami finansowymi wobec Powiatu do dnia 3 czerwca br. Oczekiwanych 

dokumentów do dnia dzisiejszego nie otrzymano. Zarząd zapoznał się.

• Pismo PZD/544/PD/ZP/P/73/2/2022 - przekazanie pisma w sprawie

możliwości wykupu gruntu pod zajmowaną powierzchnię związaną z wybudowanym 

ogrodzeniem w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3442P w miejscowości Dąbie, 

ul. Wyszyńskiego. Zarząd przekazał sprawę do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami celem ustalenia z Gminą Dąbie czy na ww. terenie obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy ewentualna zgoda Zarządu na 

sprzedaż tego gruntu będzie się wiązała z koniecznością zmiany miejscowego planu 

oraz poniesieniem z tego tytułu kosztów.

• Pismo PZD/5421/DT/ZP/P/63/2022 - informacja o ilości zdarzeń drogowych w rejonie 

skrzyżowania ul Wyszyńskiego z ul. Ogrodową w Dąbiu w związku z pismem 

p Zarząd zapoznał się.

• Pismo Urzędu Miejskiego w Kole w sprawie planów w zakresie budowy ronda na 

skrzyżowaniu ulic Toruńska — Towarowa w Kole. W ramach przyszłych budżetów 
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Miasta Koła i Powiatu Kolskiego oraz woli współpracy w ww. zakresie będzie istniała 

możliwość realizacji zadania. PZD przygotuje odpowiedź.

• uchwała Rady Gminy w Kole w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na remont drogi powiatowej nr 3216P na odcinku Ochle - Lubiny w 2022 

roku. Zarząd wyraził zgodę na wprowadzenie środków do budżetu.

• Rada Gminy Osiek Mały - zapytanie radnego Kazimierza Niedzieli dot. braku koszenia 

rowów z Dębów Szlacheckich w kierunku Babiaka. Dyrektor Kujawa poinformował, 

że z uwagi na ograniczone możliwości kadrowe i sprzętowe PZD w Kole koszone są 

tylko pobocza przy drogach powiatowych. PZD przygotuje odpowiedź.

• Pisma Wojewody Wielkopolskiego - informacje o możliwości zmiany terminów 

realizacji zadań „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania 

z drogą krajową DK 92 w kierunku miejscowości Rdutów ” oraz „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka" po przedłożeniu 

odpowiednich dokumentów. Zarząd zapoznał się.

• Pismo p. Ryszarda Frątczaka, Radnego Rady Miejskiej w Kłodawie - prośba 

o poszerzenie przejazdu do Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej na drodze 

powiatowej nr 3401P z drogą gminną do szkoły, naprawę ubytków asfaltu na drodze 

powiatowej nr 3401P na poboczach, naprawę nawierzchni na drodze powiatowej nr 

3401P przy torach kolejowych. Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.

• Dyrektor Kujawa przedstawił stan zaawansowania robót budowlanych inwestycji pn.: 

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

92 w kierunku miejscowości Rdutów ” na dzień 10.06.2022 r. Zgodnie z umową termin 

zakończenia robót budowlanych upłynął 10.06.2022 r., a przedstawiony przez 

inspektora zakres wykonanych robót na dzień umownego zakończenia wynosi 74% 

całego zadania. Pozostałe do wykonania roboty opiewają na kwotę 720.207,45 zł brutto. 

Zgodnie z zapisami umowy kary umowne są naliczane z tytułu niewykonanych robót. 

Zarząd zdecydował o naliczeniu kar umownych dla niewykonanych robót. Kwestia 

rozliczenia dodatkowych robót zostanie rozstrzygnięta po zajęciu stanowiska przez 

Gminę Chodów.

• Dyrektor Kujawa przedstawił stan zaawansowania robót budowlanych inwestycji pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka" na 

dzień 10.06.2022 r. Zgodnie z umową termin zakończenia robót budowlanych upłynął 
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10.06.2022 r., a przedstawiony przez inspektora zakres wykonanych robót na dzień 

umownego zakończenia wynosi 71% całego zadania. Pozostałe do wykonania roboty 

opiewają na kwotę 1.573.602,34 zł brutto. Zgodnie z zapisami umowy kary umowne są 

naliczane z tytułu niewykonanych robót. Zarząd zdecydował o naliczeniu kar 

umownych dla niewykonanych robót. Kwestia rozliczenia dodatkowych robót zostanie 

rozstrzygnięta po zajęciu stanowiska przez Gminę Przedecz.

• Dyrektor Kujawa proponuje przeniesienie niewykorzystanych środków z zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi 

krajowej nr 92” na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3409P 

w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w miejscowości 

Czołowo Kolonia”. Na chwilę obecną trudno określić kiedy nastąpi realizacja zadania 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3411P od miejscowości Dzierzbice w kierunku drogi 

krajowej nr 92” a zabezpieczone na ten cel środki z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych należy wydatkować w 2022 r. Zarząd wstępnie wyraził zgodę jednak 

powróci do tematu po otwarciu przetargu na realizację przebudowy drogi 

w Mikołaj ówku i Czoło wie Koloni.

Posiedzenie opuścił p. Zbigniew Szarecki.

W związku z prośbą Zarządu Powiatu Kutnowskiego o wydanie opinii w sprawie pozbawienia 

części drogi powiatowej nr 2178E kategorii drogi powiatowej Wicestarosta przedstawił projekt 

uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii o pozbawieniu części drogi kategorii 

drogi powiatowej.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 3

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.185.274.2022

Ad 6.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o zabezpieczenie 

środków finansowych na zakup 10 zestawów komputerowych. W celu realizacji zajęć 

z informatyki bez podziału na grupy, zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 

4 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych programów nauczania dla publicznych szkół 

(każdy uczeń przy oddzielnym komputerze), konieczne jest doposażenie sali 6



komputerowej w 10 zestawów komputerowych. Szacunkowy koszt jednego zestawu 

wynosi 2000,00 zł (komputer poleasingowy). Szkoła uzupełni pismo o klasyfikację 

budżetową. Zarząd powróci do tematu.

2. Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - w związku ze 

zmianami dotyczącymi likwidacji podziału na grupy w przedmiocie informatyka 

spowoduje to zwiększenie ilości uczniów na tych zajęciach do 24. Ponieważ szkoła nie 

posiada sali lekcyjnej, w której jest możliwość utworzenia 24 stanowisk 

komputerowych zmuszeni jesteśmy do połączenia dwóch sal lekcyjnych w jedną, co 

wiąże się z remontem i zakupem mebli do stworzenia 24 stanowisk. Orientacyjny koszt 

remontu i zakupu mebli wynosi 38.000,00 zł. Szkoła uzupełni pismo o klasyfikację 

budżetową oraz kosztorys. Zarząd powróci do tematu.

3. Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o sfinansowanie zakupu sprzętu 

komputerowego z przeznaczeniem na doposażenie sali do nauki informatyki. Obecna 

ilość komputerów jest niewystarczająca do prowadzenia zajęć. Zapotrzebowanie to: - 

15 szt. laptopów - cena około 3-3,5 tyś. szt., -15 szt. ławek do komputerów cena około 

400 zł./szt. Wicestarosta poinformował, że Dyrektor LO w e-mailu przedstawił inne 

kwoty dla powyższego zadania. Szkoła przedstawi ostateczną kalkulację i uzupełni 

pismo o klasyfikację budżetową. Zarząd powróci do tematu.

4. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o przyznanie środków finansowych w kwocie 50.808,02 zł na adaptację sali lekcyjnej 

na salę komputerową. Szkoła uzupełni pismo o klasyfikację budżetową. Zarząd powróci 

do tematu.

5. Urzędu Miejskiego w Kole - informacja o wpływach z tytułu opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc maj 2022 r. Zarząd 

zapoznał się.

6. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji - prośba o weryfikację dodatków 

motywacyjnych i funkcyjnych w związku z potrzebą aktualizacji angaży dyrektorów 

szkół. Zarząd zdecydował o pozostawieniu na dotychczasowym poziomie dodatków 

motywacyjnych i funkcyjnych dyrektorów szkół, będą one obowiązywać od 1 lipca do 

30 września 2022 r.

W posiedzeniu uczestniczyła Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak, poruszyła 

temat remontu dachów w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz 

Liceum Ogólnokształcącym w Kole. Na chwilę obecną trwa aktualizacja kosztorysów. Z uwagi 7



na znaczący wzrost cen usług i materiałów budowlanych Zarząd zdecydował o realizacji 

w 2022 r. jednego remontu dachu. Mając na względzie, iż dach w Liceum Ogólnokształcącym 

w Kole jest w gorszym stanie technicznym Zarząd zdecydował o realizacji w bieżącym roku 

tego zadania. Środki finansowe zabezpieczone na remont dachu w ZOEW w Kole zostaną 

przesunięte na remont dachu w LO w Kole.

Ad 7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Sylwester Chęciński

2. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak
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