
Protokół nr 0022.191.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 3 sierpnia 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 27 lipca 2022 r.

3. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Kolskiego - Wydział Oświaty, Kultury i Promocji.

4. Sprawy bieżące Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

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

6. Pion Bezpieczeństwa i Zarządzania - wniosek KPPSP w Kole.

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

8. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

9. Sprawy wniesione i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

1



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 0022.190.2022 

z dnia 27 lipca 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Pani Łączkowska z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji omówiła projekty uchwał Zarządu 

Powiatu Kolskiego

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Panią

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło — głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwala została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.191.280.2022

• w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania 

egzaminacyjnego związanego ze zdobyciem stopnia nauczyciela mianowanego przez 

nauczyciela kontaktowego Pana 1

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0

- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.191.281.2022

Starosta poinformował, że do Zarządu Powiatu wpłynęły pisma:

• Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty, OPF.3022.2.8.2022 - prośba o zwiększenie 

planu wydatków Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole o kwotę 
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15.206,40 zł. Środki zostaną przeznaczone na odprawę emerytalną nauczyciela. Zarząd 

wyraził zgodę.

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 

35.523,39 zł. Środki zostaną przeznaczone na odprawy emerytalne dwóch nauczycieli. 

Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

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 (podwyżka o 30%). Zarząd 

wyraził zgodę na proponowane przez PKS zmiany cen biletów;

• wniosku Komendy Powiatowej Policji w Kole w sprawie oznakowania i usytuowania 

przejść dla pieszych na ul. Wojciechowskiego i Sienkiewicza w Kole, a także 

oznakowania sposobu parkowania i postoju pojazdów przy ul. Wojciechowskiego 23- 

25 w Kole. Pan Wojtysiak poinformował, że wniosek był rozpatrywany na komisji do 

spraw zmian organizacji ruchu. Zwrócono wówczas uwagę, iż zakres wnioskowanych 

zmian wymaga kompleksowej przebudowy odcinka ul. Wojciechowskiego i 

skrzyżowania ul. Wojciechowskiego z ul. Sienkiewicza. Zarząd uznał, że powyższy 

wniosek należy mieć na uwadze przy planowaniu inwestycji drogowych na ww. ulicach;

• lokalizacji dodatkowego przystanku autobusowego w okolicy ronda Sybiraków w Kole. 

Proponuje się lokalizację na ul. Słowackiego w Kole, przy parku. Zarząd wyraził zgodę, 

Naczelnik Wojtysiak zadeklarował, że przygotuje stosowną dokumentację.

Członek Zarządu p. Szarecki pytał jak wygląda procedura w przypadku zmiany obszaru terenu 

zabudowanego.

Wicestarosta poruszył kwestię ustawienia dodatkowej wiaty przy przystanku PKS na ul. PCK 

w Kole (obok budynku sanepidu) z uwagi na dużą liczbę osób korzystających z przewozów 

zwłaszcza w trakcie trwania roku szkolnego. Ustalono, że p. Wojtysiak zapyta PKS Konin 

o możliwość ustawienia przez Przedsiębiorstwo używanej wiaty.

Ad 5.

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

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie, ZSOiT.0210.02.2022 - 

prośba o zwiększenie planu finansowego o kwotę 45.360,00 zł z przeznaczeniem na 
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zakup oleju opałowego do ogrzania budynku szkoły i sali gimnastycznej. Zarząd 

wyraził zgodę na zwiększenie planu o kwotę 40.000,00 zł.

2. Wydział Organizacyjny - prośba o dokonanie przesunięcia w planie finansowym 

środków w kwocie 34.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności i zakup 

energii oraz dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2027. 

Prośba o zwiększenie o kwotę 5.939,28 zł zadania „Świadczenie usług w zakresie 

przedsięwzięcia pn.: Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A 

i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 

27” w związku z otrzymanym pismem firmy Tomasz Grochowski Perfect Błysk w 

sprawie podniesienia miesięcznego wynagrodzenia za świadczenie usług sprzątania z 

uwagi na wzrost kosztów zatrudnienia oraz cen materiałów. Ponadto proponuje się 

również dodanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2027 nowego 

zadania „Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole” 

z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 9.108,00 zł. Zarząd kwestię zwiększenia 

wynagrodzenia dla firmy Tomasz Grochowski Perfect Błysk skierował do 

zaopiniowania przez Radcę prawnego, natomiast w kwestii dodania w WPF nowego 

zadania Zarząd polecił dokonanie rozeznania na lokalnym rynku.

Ad 6.

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania p. Jokiel przedstawił pismo Komendy 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o wsparcie finansowe w kwocie 

120.000 zł w realizacji zadania: „Dostawa lekkiego samochodu do przewozu ratowników 

SLBus” w 2023 r. Samochód jest niezbędny do przewozu strażaków do długotrwałych działań 

ratowniczo - gaśniczych wymagających podmiany ratowników, a także działań wymagających 

wsparcia dodatkowymi siłami. Kryzysowe sytuacje ostatnich lat pokazały, że pojazd ten 

wykorzystywany jest również w pomocy samorządom we wszelkich działaniach walki z 

pandemią koronawirusa, czy też działaniach związanych z pomocą Ukrainie. Zarząd wyraził 

zgodę na zabezpieczenie wnioskowanych środków w projekcie budżetu powiatu na 2023 r.

Ad 7.
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

Główna księgowa p. Kaźmierczak oraz Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak. 

W trakcie posiedzenia poruszono następujące tematy:

• p. Kaźmierczak omówiła wykonanie planu finansowego oraz planu inwestycyjnego za 

I półrocze 2022 r.;
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• p. Wiśniewska powróciła do tematu ustawowych podwyżek płac dla pracowników, 

którzy są zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Dyrektor Wiśniewska poinformowała, 

że nie podpisze zaproponowanego przez NFZ aneksu do umowy ponieważ kwota 

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

przyznane ustawowo podwyżki. Szpital miesięcznie będzie potrzebował ok. 800.000 zł 

na ten cel;

• p. Dyrektor poinformowała, że od 1 sierpnia br. na Oddziale Dziecięcym jest wybrany 

nowy Kierownik Oddziału - p. Ignaczak;

• powrócono do tematu wyrażenia zgody na poręczenie kredytu dla szpitala. Zarząd 

wyraził zgodę na poręczenie. Skarbnik poinformował, że Powiat zwrócił się do Banku 

Gospodarstwa Krajowego z prośbą o zmniejszenie wysokości poręczenia jakiego 

Powiat będzie musiał udzielić, Zarząd oczekuje na odpowiedź BGK;

• Dyrektor Wiśniewska zwróciła się z prośbą o zabezpieczenie dodatkowych środków na 

zadanie „Dostosowanie infrastruktury Sali porodowej SPZOZ w Kole do realizacji 

porodów rodzinnych” z uwagi na różnicę cen kosztorysów inwestorskich w I kwartale 

2022 r. i zestawienia wartości kosztorysów inwestorskich zaktualizowanych w lipcu 

2022 r. Zarząd oczekuje na pismo w tej sprawie.

Ad 8.

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

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

• Powrócono do tematu otwarcia ofert w ramach przetargu na zakup i dostawę materiałów 

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

2022/2023. PZD proponuje rozstrzygnąć postępowanie i zawrzeć umowy na dwie 

części dotyczące dostaw piasku i soli ze względu na duże problemy z dostępnością soli 

drogowej oraz przewidywany wzrost cen w kolejnym postępowaniu. PZD wnosi 

o zmniejszenie planu wydatków bieżących w § 4210 o kwotę 65.000 zł i zwiększenie 

nakładów w roku 2022 na przedsięwzięcie w WPF pn.: „Zakup piasku i soli do 

zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023” o kwotę 65.000 zł. na 

najbliższej sesji powiatu celem zakontraktowania dostaw. Zarząd wyraził zgodę;

• Propozycja wystosowania pisma z prośbą o dokonanie korekty postanowienia 

w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych polegające na 

wykonaniu ronda małego na skrzyżowaniu ul. Broniewskiego i ul. 20-go Stycznia
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w Kole. Zmiana dotyczy średnicy zewnętrznej ronda. Zarząd wyraził zgodę na 

przygotowanie pisma;

□ Dyrektor Kujawa poinformował, że do pełnej realizacji dokumentacji projektowej 

zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy 

Toruńskiej w Kole” brakuje ostatecznego stanowiska dotyczącego ochrony 

przeciwpożarowej Szkoły Podstawowej nr 3. W toku analizy dokumentów stwierdzono 

rozbieżności stanowisk Urzędu Miejskiego w Kole i Szkoły Podstawowej. Należy 

przygotować w tej sprawie pismo do Burmistrza Koła;

• Powrócono do tematu regulacji stanu prawnego odcinka drogi powiatowej nr 3205P 

położonego na części działki nr 84/1, obręb Osiek Mały stanowiącej własność Skarbu 

Państwa. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, informuje iż otrzymał pismo Gminy Osiek 

Mały powiadamiające, iż przekazanie własności przedmiotowego terenu na rzecz 

Powiatu Kolskiego jest niemożliwe. Zarząd przyjął do wiadomości;

• Dyrektor Kujawa poinformował, że w związku z realizacją zadań drogowych: 

„Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Osiek 

Mały Kolonia” (zadanie nr 1) oraz „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej 

nr 3422P w miejscowości Witowo” (zadanie nr 2) pozostały niewykorzystane środki w 

łącznej kwocie 67.489,08 zł. W celu wykorzystania pozostających środków proponuje 

się przeznaczyć kwotę: 22.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na dalszy 

odcinek zadania nr 1 długości około 630 m do skrzyżowania w kierunku miejscowości 

Budzisław Cegielnia, natomiast 45.489,08 zł na realizację kontynuacji zadania nr 2. 

Zarząd wyraził zgodę;

• odpowiedź na wniosek Mieszkańców Sołectwa Osówie, gm. Babiak, dotyczący 

remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3419P. Powiatowy Zarząd Dróg potwierdza 

potrzebę remontu nawierzchni jezdni przedmiotowego odcinka drogi, jednak z powodu 

rozdysponowania budżetu roku bieżącego, odcinek ten może być planowany do 

realizacji w 2023 r. Wprowadzenie zadania do plan robót może nastąpić przy udziale 

finansowym Gminy Koło w wysokości 40% kosztów zadania. Zarząd zapoznał się;

• wnioski i zapytania radnych Gminy Osiek Mały z sesji Rady Gminy w dniu 5 lipca 

2022 r. skierowano do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole;

□ powrócono do tematu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3428P 

w Barłogach na odcinku od mostu w kierunku drogi krajowej nr 92”. Zarząd podtrzymał 

propozycję zmiany nazwy zadania na remont drogi i realizację wyłącznie w ramach 
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środków własnych Powiatu, natomiast Gmina Grzegorzew zwiększy o swój udział 

budżet zadania „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu 

w ciągu drogi powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie”.

Starosta opuścił posiedzenie.

• rozważano możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RFRD na 

przebudowę drogi powiatowej w m. Gąsiorów.

Ad 9.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wicestarosta dokonał zamknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:,Anna Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski

2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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