
Protokół nr 0022.188.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 13 lipca 2022 roku

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00. Obradom przewodniczył Starosta Robert 
Kropidło wski.

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 quorum.

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

1. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 lipca 2022 r.

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

4. Sprawy bieżące Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

5. Sprawy bieżące Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

6. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.

7. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

8. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

9. 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 0022.187.2022 

z dnia 5 lipca 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, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski oraz 

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak.

Pani Dyrektor na wstępie przedstawiła p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa p. Michała 

Michalskiego, następnie poinformowała o:

• przygotowaniach do ogłoszenia zamówienia na „Wykonanie dokumentacji projektowo- 

kosztorysowej ze specyfikacjami technicznymi wykonania robót oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego dla zadania - Przebudowa wraz z wyposażeniem Prosektorium 

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole - w związku 

z Covid 19”;

• trwających rozmowach z Funduszem Ochrony Środowiska oraz innymi szpitalami 

w kwestii odprowadzania ścieków;

• Starosta powrócił do tematu poręczenia kredytu w wysokości 2.500.000,00 zł, który 

miałby zostać przeznaczony na spłatę zobowiązań szpitala. Starosta zapytał p. Dyrektor 

o pomysł na ograniczenie wysokości zobowiązań szpitala ponieważ kredyt w dłuższej 

perspektywie nie rozwiąże problemu narastających zobowiązań. Zapytał również 

o ewentualne zakupy, które przełożą się na oszczędności dla szpitala. Pani Wiśniewska 

poinformowała, że największe obciążenie dla budżetu szpitala stanowią kontrakty 

lekarskie. W celu ograniczenia kosztów zrezygnowano już ze świadczenia ochrony, co 

daje rocznie ok. 100.000 zł oszczędności, zmieniono również brokera 

ubezpieczeniowego, co także przyniesie oszczędności. Poruszono również temat 

funkcjonowania poradni specjalistycznych przy szpitalu. Pani Dyrektor przedstawiła 

koszty funkcjonowania poszczególnych Poradni, przekazała, że SPZOZ wystąpił 

z wnioskiem o dofinansowanie ze środków zewnętrznych zakupu elektronicznej 
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rejestracji. W trakcie dyskusji Skarbnik zwrócił uwagę na poziom wykorzystania łóżek 

na poszczególnych oddziałach, zapytał czy zasadne jest utrzymywanie takiej ilości 

łóżek. Pani Dyrektor poinformowała, że zmniejszenie liczby łóżek nie przełoży się na 

zmniejszenie liczby personelu na oddziałach. Przekazała także, że nie jest w stanie 

zagwarantować, że w ciągu kilku miesięcy sytuacja ze zobowiązaniami zmieni się na 

korzyść szpitala. Poruszyła też temat zbyt niskiego wyceniania przez NFZ procedur 

medycznych. Na zakończenie Starosta poprosił o przygotowanie do analizy faktur za 

ostatnie 6 miesięcy, natomiast Skarbnik o wystąpienie przez SPZOZ do banku 

o przygotowanie nowej symulacji kredytu z uwagi na zmianę stóp procentowych.

Ad 4.

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

• projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do 

pojmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu w ramach programu 

Erasmus + finansowanego z środków Unii Europejskiej.

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.188.276.2022

• projekt pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu do samodzielnego reprezentowania Powiatu Kolskiego we 

wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących 

udziału w programie Erasmus +. Zarząd udzielił pełnomocnictwa.

• zestawienie porównawcze w zakresie kwot z subwencji oświatowej oraz planu 

wydatków i dochodów szkół na rok 2022, wg. stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. Zarząd 

zapoznał się.

Ad 5.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami poruszył temat dot. wniosku Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole z prośbą o uregulowanie własności pasa drogowego drogi powiatowej nr 

3408P położonego w obrębie Dąbrówka, gm. Kłodawa i w obrębie Zawadka, gm. Olszówka 

oraz drogi nr 3415P obręb Dąbrówka, gm. Kłodawa. Pan Naczelnik poinformował, że istnieją 

trzy możliwości uregulowania własności: dokonanie wykupu od właścicieli gruntów (koszt ok. 

80.000,00 zł), uregulowanie sądowne poprzez zasiedzenie na rzecz Powiatu (koszt ok. 

20.000,00 zł), postępowanie administracyjne Wojewody - wydanie decyzji przenoszącej 
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własność części nieruchomości zajętej pod drogę (koszt ok. 13.000,00 zł - wykonanie mapy 

z projektem podziału). Zarząd po rozmowie z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg dokona 

wyboru opcji uregulowania własności.

Ad 6.

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

1. proponuje się zmniejszenie zaplanowanych środków w Starostwie Powiatowym w Kole 

na bieżące remonty infrastruktury drogowej w wysokości 734.000,00 zł o kwotę 

150.000,00 zł do wysokości 584.000,00 zł. Środki te (150.000,00 zł) przeznacza się na 

zadanie pn.: „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości 

Witowo”. Proponuje się również zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 

30.000,00 zł w PZD w Kole na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg i ulic 

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

rowerowych” o kwotę 30.000,00 zł do wysokości 0,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

2. proponuje się zwiększenie planu wydatków majątkowych w PZD w Kole na realizację 

zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu 

drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” o kwotę 250.000,00 zł 

do wysokości 1.350.000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej. Zarząd 

wyraził zgodę.

3. proponuje się zwiększenie planu wydatków o kwotę 57.000,00 zł z przeznaczeniem na 

odsetki od zaciągniętego kredytu w związku z urealnieniem planu. Zarząd wyraził 

zgodę.

4. w ramach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie 

budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych” proponuje się 

przesunięcie środków z roku 2022 na rok 2023 oraz zwiększenie wartości zadania 

o kwotę 630.000,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Skarbnik omówił także dwa projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego:

• w sprawie opracowania Planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków 

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Powiatu Kolskiego na lata 2022-2023

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.188.277.2022
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• w sprawie opracowania Planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków 

Funduszu Pomocy w celu udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy

- wniosek poparło - głosów 4

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.188.278.2022

Ad 7.

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

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

• ustalono terminy odbiorów zrealizowanych zadań drogowych;

• wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kole w sprawie 

uzgodnienia lokalizacji planowanego przyłącza cieplnego w ul. Szkolnej, 

ul. Konopnickiej i ul. 3-go Maja w Kole. Z uwagi na budowę metodą wykopu otwartego 

Zarząd proponuje poprowadzenie przyłącza w chodniku ul. 3-go Maja od 

ul. Szymborskiej lub od Miejskiego Domu Kultury;

• propozycja Wójta Gminy Chodów dot. ustawienia przy przepustach przy nowo 

przebudowanej drodze w m. Rdutów ścianek prefabrykowanych, koszt ok. 28.000,00 zł. 

Zarząd wyraził zgodę w ramach pozostałych wolnych środków zabezpieczonych na 

przebudowę ww. drogi (należy uwzględnić podział środków na Powiat i Gminę). 

Powiatowy Zarząd Dróg udzieli odpowiedzi na pismo p. w sprawie jakości

wykonania zjazdów na ww. drodze;

• zakres robót w ramach planowanej przebudowy drogi powiatowej nr 3403P na odcinku 

Leśnica - Grzegorzew;

• przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew - Ponętów Dolny - 

brak właścicieli rowów melioracyjnych. PZD zwróci się w tej sprawie do Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami;

• rozebranie części chodnika na ul. Uniejowskiej w Grzegorzewie. Dyrektor Kujawa 

poinformował, że właściciel jednej z posesji przy ul. Uniejowskiej rozebrał (bez zgody 

zarządcy drogi) w części nowy chodnik i umieścił na wysokości swojego domu geokratę 

tłumacząc to powstającą w domu wilgocią. Pomimo wezwań PZD do odtworzenia 

pierwotnego stanu chodnika właściciel nie dostosował się. Zarząd powróci do tematu;
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• realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - 

Nowa Wieś Wielka „ oraz interwencja Radnego Powiatu Kolskiego p. Sobańskiego 

w sprawie zalania ul. Kościuszki w Przedczu. PZD informuje o konieczności 

rozwiązania problemu odprowadzania wód - brak konserwacji istniejącego rowu 

odwadniającego. Koszt odtworzenia rowu wynosi 70.000 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

odtworzenie;

• Dyrektor Kujawa poinformował o wniosku Starosty Powiatu Konińskiego dotyczącego 

wydania opinii w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych dróg położonych 

w obrębie Ignacewo i Piotrkowice w gminie Ślesin. W związku z powyższym Dyrektor 

Kujawa przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie opinii 

o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych.

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 0025.188.279.2022

Starosta nawiązał do wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z prośbą o uregulowanie 

własności pasa drogowego drogi powiatowej nr 3408P położonego w obrębie Dąbrówka, gm. 

Kłodawa i w obrębie Zawadka, gm. Olszówka oraz drogi nr 3415P obręb Dąbrówka, gm. 

Kłodawa. Poinformował o możliwych rozwiązaniach w kwestii uregulowania własności pasa 

drogowego. Starosta zapytał czy PZD jest w jakiś sposób ograniczone czasowo i należy jak 

najszybciej dokonać uregulowania. Dyrektor Kujawa poinformował, że nie ma presji czasu 

w tym temacie. W związku z powyższym Zarząd zdecydował o wyborze postępowania 

administracyjnego Wojewody - wydanie decyzji przenoszącej własność części nieruchomości 

zajętej pod drogę z uwagi, że jest to najtańsze rozwiązanie dla Powiatu.

Następnie Starosta poinformował o skierowaniu do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole pisma 

Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego w sprawie sfinansowania wnioskowanego zadania 

instalacji radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Kościuszki w Dąbiu.

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania - informacja o przebiegu wykonania planu 

finansowego za I półrocze 2022 r.
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2. Urzędu Miejskiego w Kole - informacja o wpływach z tytułu opłat wnoszonych 

w parkomatach ustawionych na drogach powiatowych za miesiąc czerwiec 2022 r.

3. E-mail w sprawie możliwości budowy sygnalizacji świetlnej przy

przejściu dla pieszych w m. Osiek Mały na wysokości banku. Sprawę skierowano do 

Komisji ds. zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych na terenie 

powiatu kolskiego.

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: Anna Krupińska
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