
Protokół nr 0022.189.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 20 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

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 lipca 2022 r.

3. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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

5. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad 1.

Starosta 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 0022.188.2022 

z dnia 13 lipca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

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

Zastępca Dyrektora p. Orchowska. Poruszono następujące tematy:

• zapisy w dokumentach przetargowych związanych z planowaną realizacją zadania 

„Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie”. Zarząd wyraził zgodę na skonsultowanie 

zapisów z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju;

• dostosowanie nazwy zadania rozbiórka istniejącego i budowa nowego obiektu 

mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3404P w miejscowości Olszówka oraz wybór 

programu, w ramach którego można będzie złożyć wniosek o dofinansowanie. Zarząd 

zdecydował, że wniosek o dofinansowanie ww. zadania zostanie złożony w 2023 r. 

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Powiatowy Zarząd Dróg przygotuje 

nazwę zadania i poinformuje Gminę Olszówka;

• Dyrektor Kujawa poinformował, że z realizacji zadania przebudowa drogi powiatowej 

nr 3419P Osiek Mały - Kolonia pozostały wolne środki finansowe. Zarząd zdecydował 

o przeznaczeniu pozostałych środków na remont odcinka drogi w m. Kazubek oraz 

przygotowanie dokumentacji na kontynuację przebudowy drogi powiatowej Osiek 

Mały - Kolonia;

• pojawiające się wykruszenia w asfalcie na drodze powiatowej w Łuczywnie. Należy 

zgłosić wykonawcy poprawę drogi w ramach gwarancji;

• pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uzupełnienia dokumentów niezbędnych 

do sporządzenia aneksów do umów o dofinansowanie zadań: „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK92 w kierunku 

miejscowości Rdutów” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - 

Dziwie - Nowa Wieś Wielka”. Powiatowy Zarząd Dróg przygotował już odpowiedzi 

dla Wojewody;

• wniosek w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na

przejściu dla pieszych w m. Osiek Mały obok banku. Zarząd skierował wniosek do 

Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego;
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• pismo Radnego Powiatu Kolskiego p. Barańskiego w sprawie realizacji oznaczenia 

poziomego na drodze powiatowej - ul. Wyszyńskiego w Kłodawie. Zarząd skierował 

wniosek do Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego;

• pismo PZD w Kole w sprawie ujęcia w umowie na wykonanie dokumentacji 

projektowej dla zadania „Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie” wnioskowanych 

radarowych wyświetlaczy prędkości na ul. Kościuszki w Dąbiu. Zarząd wyraził zgodę. 

Ad 4.

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 poinformowała o:

• przeprowadzeniu rozpoznania w temacie odprowadzania ścieków z SPZOZ w Kole. 

Pani Wiśniewska jest umówiona na spotkanie w tej sprawie w Miejskim Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji w Kole;

• powróciła do tematu otrzymanej refundacji z Funduszu Covid na przebudowę podjazdu 

dla ZRM oraz przedsionka Izby Przyjęć. Pani Dyrektor poinformowała, że w związku 

z powyższym SPZOZ dokona zwrotu dotacji z Powiatu przeznaczonej na przebudowę 

ww. podjazdu i prosi o przeznaczenie tych środków na remont dachu w SPZOZ. Zarząd 

oczekuje na pismo w tej sprawie;

• planowanych podwyżkach płac dla pracowników służby zdrowia. Podwyżki będą 

dotyczyć pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w SPZOZ. Według 

wyliczeń przedstawionych przez p. Wiśniewską wynika, że szpital miesięcznie tylko na 

zwiększenie wynagrodzenia „białego” personelu będzie potrzebował ok. 550.000 zł. Na 

chwilę obecną brak informacji o przekazaniu przez NFZ środków na ten cel;

• poruszono temat związany z zakresem prac w ramach zadania „Przebudowa wraz 

z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole w związku z Covid-19”;

• poszukiwaniu firmy, która dokona aktualizacji kosztorysu dla zadania „Dostosowanie 

infrastruktury Sali Porodowej w SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”.

Skarbnik poinformował, że za I półrocze 2022 r. SPZOZ w Kole posiada zobowiązania na 

kwotę 5.454.159,57 zł, odsetki od zobowiązań wymagalnych wynoszą 187.498,53 zł. 

Zobowiązania wymagalne na początku 2022 r. wynosiły 2.677.523,97 zł.

3



Starosta powrócił do tematu funkcjonowania poradni specjalistycznych przy SPZOZ. Pan 

Michalski - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa poinformował, że w celu ograniczenia 

kosztów funkcjonowania poradni można podjąć się renegocjacji kontraktów z lekarzami. 

Poinformował również, że wśród oddziałów szpitala największe straty generuje oddział 

chirurgii. Jego zdaniem w szpitalu brakuje również osoby, która zajmowałaby się nadzorem 

nad ilością przeprowadzonych procedur medycznych.

Ad 5.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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