
Protokół nr 0022.190.2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 27 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. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik 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. Przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 20 lipca 2022 r.

3. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

4. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

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

6. Propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r. - Skarbnik.

7. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

8. 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 0022.189.2022 

z dnia 20 lipca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył tematy dotyczące: 

• pisma Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę wysokości cen biletów. Pan Wojtysiak przedstawił 

wyliczenia związane z proponowaną przez PKS zmianą cen. Zarząd powróci do tematu 

po naniesieniu poprawek na wyliczenia Wydziału KRD;

• pisma Radnego Powiatu Kolskiego p. Barańskiego - prośba o realizację oznaczenia 

poziomego na ul. Wyszyńskiego w Kłodawie (od wysokości ratusza miejskiego do 

banku). Zarząd wyraził zgodę. Pan Wojtysiak zauważył, że można przy realizacji tego 

zadania skorzystać z gotowej już dokumentacji, która była przygotowana pod kątem 

uruchomienia w Kłodawie strefy płatnego parkowania w tym rejonie. Wydział KRD 

poinformuje Radneno:

• wniosku w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej na

przejściu dla pieszych w m. Osiek Mały obok banku. Naczelnik Wojtysiak zauważył, 

że istniejące w tym miejscu przejście dla pieszych spełnia normy obowiązujących 

przepisów prawa, jest dobrze widoczne, obowiązuje tam ograniczenie prędkości 

z uwagi na teren zabudowany, częste są również patrole Policji w tym rejonie. Pan 

Wojtysiak proponuje skierowanie ww. wniosku do rozpatrzenia przez Komisję ds. 

zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu 

kolskiego. Zarząd wyraził zgodę, Wydział KRD poinformuje wnioskodawcę.

Ad 4.
W posiedzeniu uczestniczył Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, Zastępca 

Dyrektora p. Orchowska, Główny księgowy p. Łączkowski oraz p. Marańda. Poruszono 

następujące tematy:

• aktualizacja kosztorysów inwestorskich na: „Budowę północnej obwodnicy Koła 

w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”. Zarząd zapoznał się;

• informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu na zakup i dostawę materiałów (soli 

drogowej i piasku płukanego) do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2022/2023. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Po przeanalizowaniu cen 
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jednostkowych brutto za tonę materiału wynikających z oferty za zakup i dostawę 

materiałów stwierdzono wzrost cen w stosunku do ubiegłego sezonu: sól drogowa - 

wzrost o 50%, piasek płukany - wzrost o 30,78 %. Wartość zabezpieczonych w budżecie 

środków finansowych na dostawy wynosi 255.000,000 zł, natomiast łączna wartość 

zamówienia po oferowanych cenach wynosi 319.904,80 zł. Zarząd wyraził zgodę na 

zakup do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na ten cel;

• informacja o wykonaniu siłami własnymi PZD w Kole oczyszczenia chodnika 

z przerastającej trawy oraz wykoszenia pasa drogowego na odcinku Osiek Mały - Dęby 

Szlacheckie;

• wniosek mieszkańców sołectwa Osówie w sprawie remontu nawierzchni poprzez 

dokończenie nakładki asfaltowej drogi powiatowej na odcinku Perłowo - Osówie. 

Sprawę skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole;

• ustalono termin spotkania z projektantem, który przygotowuje dokumentację na 

przebudowę ul. Broniewskiego w Kole;

• informacja Burmistrza Przedcza o braku wolnych środków w budżecie gminy na 

partycypację w dodatkowych kosztach (roboty ziemne związane z odmuleniem rowu) 

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

Wielka”. Zarząd zapoznał się;

• informacja z otwarcia ofert w ramach przetargu na świadczenie usług zimowego 

utrzymania dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym 2022/2023. Wpłynęło 6 ofert 

na zimowe utrzymanie na 9 z 11 rejonów. Po analizie ofert stwierdzono wzrost cen 

w stosunku do ubiegłego sezonu od 6,11% do 57,21%. Zarząd wyraził zgodę na 

uwzględnienie wzrostu cen do 30%, na pozostałe rejony niespełniające tego warunku 

zostanie ponownie przeprowadzony przetarg;

• przedsądowe wezwanie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo - Mostowych S.A. w Kole 

do zmiany umów dotyczących zadań: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P 

Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka” oraz „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 

nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów”. 

PRDM wzywa do podwyższenia wynagrodzenia umownego powołując się na wzrost 

cen materiałów i kosztów wytworzenia mieszanki mineralno — asfaltowej. W przypadku 

„Przebudowy drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka” 

wykonawca wzywa do podwyższenia wynagrodzenia o wartość 664.605,16 zł brutto, 

natomiast w przypadku „Przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3411P od 
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skrzyżowania z drogą krajową nr 92 w kierunku miejscowości Rdutów” o wartość 

375.230,07 zł brutto. Dyrektor Kujawa zasugerował wynajęcie kancelarii adwokackiej, 

która zajmie się tą sprawą. Zarząd poprosił PZD o przeanalizowanie podanych przez 

PRDM wartości, natomiast radca prawny Starostwa p. Kantorska - Chorzewska 

przygotuje pismo do PRDM z prośbą o wydłużenie terminu na zajęcie stanowiska przez 

Powiat.

Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole p. Wiśniewska, p.o. Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski, 

Kierownik Oddziału Chirurgii p. Kręgiel oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Plac i Zdrowia p. 

Urbaniak.

W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy:

• Dyrektor Wiśniewska ponownie zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na poręczenie 

kredytu w kwocie 2.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań przez szpital. 

Przedstawiła aktualną informację z Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczącą 

harmonogramu spłat wraz z prognozowanymi odsetkami;

• p. Wiśniewska poinformowała, że NFZ przesłał aneks do umowy dot. przyznania 

dodatkowych środków finansowych na podwyżkę płac dla personelu szpitala. Kwota 

zaproponowana w aneksie nie pokrywa nawet w 50% środków jakie są potrzebne na 

przyznane ustawowo podwyżki. Pani Wiśniewska przekazała, że nie podpisze tego 

aneksu;

• Starosta nawiązał do kosztów funkcjonowania Oddziału Chirurgii, poprosił Kierownika 

Oddziału o przedstawienie sytuacji. Pan Kręgiel odniósł się do kwestii ujemnego 

wyniku finansowego jaki generuje Oddział Chirurgii informując, że wcześniej nie 

posiadał takiej wiedzy. Na wstępie nawiązał do wysokiego standardu Oddziału po 

przebudowie oraz dobrej opinii personelu wśród pacjentów. Następnie p. Kręgiel 

omówił koszty funkcjonowania Oddziału podając dane za miesiąc maj br., podkreślił, 

że do wysokich kosztów funkcjonowania chirurgii przyczynia się znacząco doliczanie 

kosztów bloku operacyjnego. Według p. Kręgla żeby Oddział mógł przynosić zyski 

należy uruchomić 3 salę operacyjną, ograniczenie liczby wykonywanych operacji 

przyniesie dodatkowe straty dla szpitala ponieważ przełoży się to na zmniejszenie 

kontraktu z NFZ. Poruszył również temat standardu wykonywanych operacji, według 

przedstawionych przez p. Kręgla wyliczeń przeprowadzanie operacji przepukliny bez 

użycia specjalistycznych siatek jest niekorzystne finansowo dla szpitala. Kierownik
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Oddziału podkreślił również istotną rolę odpowiedniego kodowania przeprowadzanych 

procedur medycznych. Dyrektor Wiśniewska poinformowała, że kwestia ta należy do 

zakresu czynności lekarzy, proponowała również żeby sekretarki medyczne 

z poszczególnych oddziałów dokształciły się w tym zakresie. Przedstawiła również 

propozycje działań, które powinny przełożyć się na oszczędności dla szpitala: 

zmniejszenie godzin pracy lekarzy, wykonywanie operacji również popołudniami, 

ograniczenie ilości badań, ograniczenie ilości pielęgniarek anestezjologicznych na 

bloku operacyjnym w godzinach nocnych, prowadzenie ewidencji czasu pracy 

pracowników.

Następnie Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak omówiła projekt uchwały 

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 

na terenie Powiatu Kolskiego. Zarząd zapoznał się nie wnosząc uwag do projektu.

Ad 6.
Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu powiatu na 2022 r.:

1. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - prośba o zmniejszenie środków finansowych 

niewykorzystanych w 2022 roku i zmniejszenie planu w WPF na rok 2022 o kwotę 

28.000,00 zł do wysokości 255.042,60 zł. Zmniejszenie związane jest z przedłużeniem 

terminu realizacji projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, 

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne 

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” do 

31.12.2022 r. i nie realizowaniem w 2022 roku zadania utrzymania administratora 

„Operatora Procesora Platformy Regionalnej”. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 22.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody 

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uposażenia dla funkcjonariuszy. Zarząd wyraził 

zgodę.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o zwiększenie planu 

wydatków o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową od Wojewody 

Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia 

motywacyjnego strażaków. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski - informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych o kwotę 

40.135,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek uposażeń i wzrostu 
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pozostałych należności strażaków pełniących służbę w KPPSP w Kole. Zarząd wyraził 

zgodę na wprowadzenie środków.

5. Minister Finansów - informacja o przyznaniu w ramach Funduszu Pomocy 

dodatkowych środków w kwocie 11.784,00 zł z tytułu wsparcia jst w realizacji 

dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką 

nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Zarząd wyraził zgodę na 

wprowadzenie środków.

6. Uchwała Rady Gminy Grzegorzew w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu 

Gminy Grzegorzew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3428P w Barłogach na odcinku od mostu w kierunku drogi krajowej nr 

92”. Mając na uwadze, że przebudowa drogi wiąże się z koniecznością opracowania 

map cyfrowych, projektu drogowego, projektu kanałów teletechnicznych i ich 

uzgodnienia Zarząd proponuje zmianę nazwy zadania na remont drogi i realizację 

wyłącznie w ramach środków własnych Powiatu, natomiast Gmina Grzegorzew 

zwiększy o swój udział inne zadanie drogowe realizowane wspólnie z Powiatem 

w 2022 r.

7. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - prośba o zwiększenie dochodów i wydatków 

o kwotę 26.000,00 zł. Środki przyznane od Głównego Geodety Kraju z przeznaczeniem 

na opracowanie projektu modernizacji i stabilizacji znaków geodezyjnych szczegółowej 

osnowy wysokościowej na terenie powiatu kolskiego, stanowiącej część prac 

związanych z wdrożeniem układu wysokościowego PL-EVRF 2007-NH. Zarząd 

wyraził zgodę.

8. Uchwała Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa z przeznaczeniem na realizację zadań 

bieżących i inwestycyjnych na terenie gminy Kłodawa. Zarząd wyraził zgodę na 

wprowadzenie środków.

Ponadto Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie środków finansowych na podwyżkę 

wynagrodzenia dla pracowników.

Ad 7.
Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydziału Organizacyjnego - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.

2. Wydziału Inwestycji i Rozwoju - sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 r.
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3. Wydziału Inwestycji i Rozwoju - sprawozdanie merytoryczne i finansowe w związku 

z zakończeniem realizacji zadania „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole 

o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym”.

4. Wydziału Inwestycji i Rozwoju - sprawozdanie merytoryczne i finansowe w związku 

z zakończeniem realizacji zadania „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą 

towarzyszącą” w Zespole Szkół Technicznych w Kole.

5. Wojewody Wielkopolskiego - informacja o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - 

dot. postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Kolski nieruchomości 

(obręb Koło). Skierowano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

6. Wojewody Wielkopolskiego - decyzja stwierdzająca przejście na własność Powiatu 

Kolskiego części nieruchomości położonej w m. Janowice jako grunt zajęty pod drogę 

publiczną - drogę powiatową. Zarząd skierował sprawę do Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju p. Sobczak przedstawiła projekt uchwały Zarządu 

Powiatu Kolskiego w sprawie przekazania środków trwałych dla Zespołu Szkół Technicznych 

w Kole.

- wniosek poparło — głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.190.279a.2022 

Ad 8.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała: a Krupińska
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2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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