
Protokół nr 0022.187.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 5 lipca 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. Waldemar Banasiak

3. Zbigniew Szarecki

4. Henryk Tomczak 

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Artur Szafrański — Sekretarz Powiatu

Starosta powitał wszystkich obecnych, a następnie na podstawie listy obecności stwierdził 
wymagane ąuorum.

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 czerwca 2022 r.

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

4. Bilans skonsolidowany powiatu za 2021 r.

5. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

6. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu - Naczelnik Wydziału Gospodarki 

N ieruchomościami.

8. Sprawy bieżące Wydziału Inwestycji i Rozwoju.

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 0022.186.2022 

z dnia 22 czerwca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

Pani Dyrektor poinformowała o:

• planowanych podwyżkach płac dla pielęgniarek;

• dofinansowaniu z Funduszu Covid trzech zadań: dokumentacja projektowo- 

kosztorysowa związana z przebudową oddziału wewnętrznego, przebudowa podjazdu 

dla ZRM oraz przedsionka Izby Przyjęć (refundacja), przebudowa prosektorium wraz 

z wyposażeniem (wniosek - nowe zadanie). Kwota całkowitego dofinansowania 

wynosi: 1.015.787,00 zł. Środki z refundacji przebudowy podjazdu dla ZRM oraz 

przedsionka Izby Przyjęć Zarząd proponuje przeznaczyć na remont dachu szpitala;

□ zwróciła się z prośbą o dofinansowanie w zakresie 20% zadania (296.704,00 zł) 

„Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej w SPZOZ w Kole do realizacji porodów 

rodzinnych”. Pani Urbaniak poinformowała, że środki na ten cel zostały już 

zabezpieczone przez Radę Powiatu;

• zmniejszeniu liczby łóżek dla pacjentów na oddziale wewnętrznym w celu uniknięcia 

konieczności (związanej z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie) 

zwiększenia zatrudnienia pielęgniarek;

• obłożeniu łóżek na poszczególnych oddziałach;

• ponownie zwróciła się z prośbą o poręczenie kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł, 

który miałby zostać przeznaczony na spłatę zobowiązań szpitala. Starosta poprosił 

o przygotowanie pisma przez SPZOZ z wyszczególnieniem na jakie konkretnie 

zobowiązania (wraz z podaniem ich wysokości) miałby zostać przeznaczony kredyt. 

Ponadto Starosta zauważył, że Powiat powinien dofinansowywać wyłącznie zadania 

inwestycyjne w szpitalu, finansowanie bieżącej działalności powinno leżeć w gestii 
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NFZ. Skarbnik podkreślił, że przy rozważaniu decyzji w sprawie ewentualnego 

poręczenia kredytu dla szpitala należy mieć świadomość, że w przypadku dalszego 

pogarszania się sytuacji finansowej szpitala to Powiat będzie musiał spłacić ten kredyt. 

Skarbnik poprosił o przedłożenie przez SPZOZ sprawozdania finansowego za I 

półrocze.

Ponadto poruszono temat dotyczący pisma Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

w Kole w sprawie stwierdzenia w SPZOZ nieprawidłowości w funkcjonowaniu kanalizacji 

sanitarnej - została wprowadzona bezpośrednio do kolektora kanalizacji sanitarnej na 

ul. Szpitalnej, stwierdzono również przekroczenia dopuszczalnych stężeń ścieków. Pani 

Wiśniewska poinformowała, że według Kierownika Działu Technicznego kanalizacja działa 

prawidłowo i jest prawidłowo wpięta. Pani Wiśniewska wyjaśni sprawę, Zarząd powróci do 

tematu.

Na zakończenie p. Urbaniak poinformowała o piśmie Centrum Onkologii - Instytut im. 

M. Skłodowskiej - Curie, Studenckie Koło Naukowe Onkoma w sprawie przystąpienia do 

udziału w programie profilaktyki czerniaka. Zarząd wyraził zgodę, jako koordynatora 

wyznaczono p. Urbaniak.

Ad 4.

Skarbnik przedstawił skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2021 r.:

Aktywa trwałe:

Stan na początek roku: 162 202 572,63 zł; stan na koniec roku: 170 311 045,11 zł

Aktywa obrotowe:

Stan na początek roku: 35 270 607,28 zł; stan na koniec roku: 45 156 553,27 zł

Zobowiązania długoterminowe:

Stan na początek roku: 5 942 833,44 zł; stan na koniec roku: 4 599 689,49 zł

Suma aktywów:

Stan na początek roku: 197 618 112,01 zł; stan na koniec roku: 215 610 873,48 zł

Suma pasywów:

Stan na początek roku: 197 618 112,01 zł; stan na koniec roku: 215 610 873,48 zł

Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag. Bilans został podpisany przez członków Zarządu.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła następujące 

sprawy:
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• Zespół Szkół Technicznych w Kole zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie środków 

finansowych na zakup maszyny czyszczącej służącej do utrzymania czystości 

w obiektach sportowych ZST w Kole. Koszt zakupu to 28.000,00 zł. Zarząd wyraził 

zgodę na zabezpieczenie środków z pozostałych środków z zadania „Rozbudowa 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”.

• Zespół Szkół Technicznych w Kole zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na 

uruchomienie monitoringu wizyjnego w szkole. Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zwróciła się z prośbą o objęcie przez 

Starostę honorowym patronatem kolejnej edycji Narodowego Czytania, które odbędzie 

się w dniu 3 września br. Zarząd wyraził zgodę.

• Burmistrz Kłodawy zwrócił się z zaproszeniem do włączenia się w organizację imprezy 

„Profilaktyczne zakończenie lata” promującej bezpieczną rodzinę - bez przemocy i bez 

używek. Zarząd nie wyraził zgody.

• Referat ds. Obsługi Finansowej Oświaty - prośba o wyrażenie zgody na zaliczkowe 

przekazanie środków finansowych w ramach realizacji projektu pn. „W Kole wiedzy 

i kompetencji” w związku z koniecznością zapłaty wynagrodzeń dla nauczycieli 

prowadzących zajęcia dodatkowe oraz faktur za zrealizowane szkolenia dla nauczycieli. 

Brakujące środki: ZSOiT w Kłodawie - 5.990,00 zł; LO w Kole - 35.720,00 zł; ZOEW 

w Kole - 15.675,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Następnie p. Naczelnik przedstawiła wyniki matur z poszczególnych szkół w powiecie.

Ad 6.

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 kierowane do Gminy Osiek Mały w sprawie zagrożenia dla ruchu pieszych 

jakie stanowią pozostałe po nieczynnej linii kolejowej szyny zlokalizowane w chodniku 

w m. Osiek Mały. Tory wraz z przyległym chodnikiem znajdują się na działce 

stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Osiek Mały. 

PZD proponuje uregulowanie stanu prawnego drogi powiatowej nr 3205P w zakresie 

części ww. działki i przekazanie na rzecz Powiatu Kolskiego. Zarząd zapoznał się;

• Uchwała Rady Gminy Koło w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 

Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg 

powiatowych na terenie Gminy Koło w 2022 roku. Środki zostaną przyjęte do budżetu 

powiatu;

4



• pismo PZD kierowane do Gminy Osiek Mały - informacja o wykonaniu remontu 

nawierzchni drogi powiatowej nr 3422P w m. Witowo. Zarząd zapoznał się;

• prośba Biura Projektowego Budownictwa „Projektuj i buduj” Sp. z o.o. o przedłużenie 

terminu wykonania dokumentacji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na 

odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny" do 30 listopad 2022 r. z uwagi na konieczność 

uzyskania decyzji z Wód Polskich, niezbędnej do złożenia wniosku w Wydziale 

Architektury i Budownictwa. Zarząd wyraził zgodę na przedłużenie terminu do 

30 października br. Z uwagi na powyższe Powiat nie będzie mógł ubiegać się 

o dofinansowanie ww. zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 

w zamian proponuje się złożenie wniosku o dofinansowanie na zadanie dot. 

przebudowy skrzyżowania z sygnalizacją świetlną Sienkiewicza - Toruńska - 3 Maja 

w Kole oraz przebudowę skrzyżowania Kolejowa - Blizna - Piaski w Kole;

• otwarcie drugiego przetargu na zadnie pn.: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego 

i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej 

w Grzegorzewie”, w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której wartość 

wynosi 1.350.000,00 zł i przekracza zabezpieczone przez Powiat środki na ten cel 

o kwotę 250 000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie środków własnych 

Powiatu;

• brakujące środki finansowe na zadanie „Przebudowa dróg i ulic powiatowych 

w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo - rowerowych” 

(brakuje ok. 980.000,00 zł). W trakcie dyskusji zapadła decyzja o ograniczeniu zakresu 

prac przy realizacji „Przebudowy drogi powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa 

pieszo - rowerowego na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Północnej 

w Grzegorzewie” oraz o złożeniu wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanałów 

technologicznych, co w przypadku pozytywnego rozpatrzenia może przełożyć się na 

oszczędności. Należy również wystąpić do poszczególnych Gmin o zwiększenie swoich 

udziałów w ww. zadaniu;

• powrócono do tematu budowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Witowo. 

W związku z problemami prawnymi jakie pojawiły się przy rozpatrywaniu możliwości 

realizacji ww. zadania Zarząd zdecydował o wykonaniu remontu nawierzchni ww. 

odcinka drogi. Proponuje się zabezpieczenie środków na ten cel w kwocie 

150.000,00 zł;
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• Dyrektor Kujawa przedstawił zmiany jakie zaszły w zakresie realizacji zadania pod 

kątem ogłoszenia kolejnego przetargu na „Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na 

odcinku Leśnica - Grzegorzew”. Zarząd zapoznał się;

• ustalono termin odbioru końcowego robót dot. remontów bieżących w gminie Kłodawa;

• zdecydowano o podziale na etapy zadania dot. budowy drogi powiatowej na odcinku 

Rośle - Zalesie;

• Dyrektor Kujawa poinformował o ustaleniach w sprawie możliwości podziału działki 

przy ul. PCK w Kole, której właścicielem jest osoba fizyczna oraz nabycia jej pod 

miejsca parkingowe. Z uwagi na obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego nie ma możliwości dokonania podziału ww. działki i przeznaczenia jej 

na miejsca parkingowe. Zarząd zapoznał się;

• powrócono do tematu odbudowy kolektora deszczowego wraz z odpływem (dot. 

zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś 

Wielka - Etap I"). Z uwagi na zalewanie prywatnych posesji w czasie opadów Zarząd 

wyraził zgodę na odbudowę. PZD przygotuje pismo do Gminy Przedecz o partycypację 

w kosztach.

Starosta zaproponował złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład 

zadania „Budowa obwodnicy północnej Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. 

Wnioskowana kwota miałaby wynieść 190 min zł.

Ad 7.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak omówił projekt uchwały 

Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie wyrażenia zgody na budowę złączy kablowych nn- 

0,4kV i elektroenergetycznych linii kablowych nn-04kV oraz demontaż istniejących złączy 

kablowych nn-04kV i elektroenergetycznych linii kablowych nn-04kV na dz. Nr 18 i 10/16 ark. 

M. 14 obręb Koło.

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.187.275.2022

Naczelnik poinformował o przeprowadzeniu kolejnego przetargu na sprzedaż nieruchomości 

przy ul. Mickiewicza 14 w Kole. Nie wpłynęła żadna oferta.
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Ad 8.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak poinformowała o dokonanym przez 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole odbiorze inwestycji „Rozbudowa 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”.

Ad 9.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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