
Protokół nr 0022.194.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 24 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 quorum.

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

1. Przyj ęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 19 sierpnia 2022 r.

3. Projekt uchwały Zarządu, propozycje zmian do budżetu powiatu - Skarbnik.

4. Propozycja organizacji konkursu plastycznego dot. ochrony przyrody.

5. Związek zawodowy pielęgniarek i położnych przy SPZOZ w Kole.

6. Sprawy bieżące oświaty, projekty uchwał Zarządu Powiatu.

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 0022.193.2022 

z dnia 19 sierpnia 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022 - 2027 oraz wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 2022 roku.

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 0025.194.283.2022

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

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole, PF.0335.30.2022 - prośba 

o ujęcie w planie finansowym 30.000,00 zł (dotacja w ramach Funduszu Wsparcia PSP) 

z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania i funkcjonowania 

komendy Powiatowej PSP w Kole. Zarząd wyraził zgodę.

2. Dom Pomocy Społecznej w Kole, DFK.3110.8.2022 - prośba o dokonanie zwiększenia 

planu finansowego wydatków o kwotę 26.042,45 zł (środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19) z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz 

z pochodnymi, celem zabezpieczenia niezbędnej kadry w czasie pandemii oraz na zakup 

środków ochrony osobistej. Zarząd wyraził zgodę.

3. Proponuje się zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10.000,00 zł 

w związku z przyznaniem dotacji w ramach Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo

2



- ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole”. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. W związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych 

związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi 

obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 

proponuje się zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Technicznych w Kole na 

funkcjonowanie utworzonego oddziału przygotowawczego dla uczniów z Ukrainy - 

12.092,00 zł. Zarząd wyraził zgodę.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Czerwiński zaproponował zorganizowanie 

konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży dotyczącego ochrony przyrody. Całkowity budżet 

na organizację konkursu wyliczono na 9.500,00 zł, środki na edukację przyrodniczą są 

zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022 r. Na zakup nagród planuje się przeznaczyć 

4.000,00 zł, pozostałe środki zostaną przeznaczone na spotkanie z przyrodnikiem oraz zakup 

i projekcję filmu przyrodniczego - będzie to połączone z wręczeniem nagród dla uczestników. 

Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie kwoty 4.500,00 zł na powyższy cel oraz zaproponował 

podjęcie rozmów z Nadleśnictwem Koło w kwestii współorganizacji konkursu.

Ad 5.

W posiedzeniu uczestniczyły przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 

Pielęgniarek i Położnych Zakładowa Organizacja Związkowa przy SPZOZ w Kole. Panie 

zawiadomiły o braku realizacji przez Dyrekcję SPZOZ w Kole ustawy z dnia 26 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. 

Powiadomiono o tym również Państwową Inspekcję Pracy. poinformowała,

że nowozatrudnieni pracownicy otrzymali wynagrodzenia zgodnie z ww. ustawą, reszta 

pracowników do chwili obecnej nie ma wprowadzonych zmian do wynagrodzeń. Ponadto od 

lipca br. lekarze otrzymali podwyżki inflacyjne. Poinformowała również, że w szpitalu pojawił 

się komornik. Panie poinformowały, że Zarządzenie z 2021 r. Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w sprawie sposobu ustalania najniższego 

wynagrodzenia pracowników w SPZOZ w Kole również było zmieniane po interwencji 

Związku Zawodowego. Panie poruszyły także kwestie związane z nieprzestrzeganiem czasu 

pracy przez niektórych z pracowników szpitala oraz pełnieniem dyżuru przez jednego z lekarzy 

„pod telefonem”. Członkowie Zarządu podkreślali, że w posiedzeniu powinna uczestniczyć 
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Dyrektor Wiśniewska żeby obie strony mogły się wypowiedzieć. Naczelnik Wydziału Kadr, 

Płac i Zdrowia p. Urbaniak poinformowała, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

kwestie kadrowe i płacowe leżą w gestii Dyrektora SPZOZ. Ponadto p. Urbaniak przekazała, 

że Dyrektor Wiśniewska zapewniła Zarząd Powiatu, że różnica wynagrodzeń dla osób 

wymienionych w ustawie z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 

w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw zostanie wypłacona od miesiąca lipca 

natychmiast po uzyskaniu szczegółowych informacji w tym zakresie i po podpisaniu aneksu 

z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ponadto p. Urbaniak poinformowała, że obecny na 

posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Gospodarczej p. Michalski, p.o. Dyrektora 

ds. lecznictwa SPZOZ w Kole, został zobowiązany wraz z p. Dyrektor Wiśniewską do 

przedstawienia w ciągu 2 miesięcy propozycji, które wpłyną na poprawę kondycji finansowej 

szpitala. Wicestarosta podkreślił, że środki finansowe na podwyżki płac zaproponowane 

w aneksie NFZ nie wystarczą na pokrycie nawet w 50% zapotrzebowania. W trakcie dyskusji 

podjęto również tematy związane z: ogólną sytuacją finansową szpitala, wysokością kontraktu 

z NFZ, przeprowadzonymi inwestycjami w trakcie obecnej kadencji oraz opisywaniem 

wykonanych procedur medycznych. Na zakończenie Panie poinformowały, że jeżeli ww. 

ustawa nie zostanie zrealizowana przez dyrekcję w sierpniu br. to skierują sprawę do sądu pracy. 

Ad 6.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek omówiła dwa projekty uchwał 

Zarządu Powiatu Kolskiego:

• W sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rołnicze 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościełcu, przy ul. Kościełnej 2, 62 — 604 

Kościelec

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 0025.194.284.2022

• W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Rołnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, przy ul. Kościelnej 2, 62 - 604 Kościelec

Zarząd po omówieniu projektu uchwały poddał tę kwestię głosowaniu:

- wniosek poparło - głosów 5

- przeciw - głosów 0
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- wstrzymało się od głosu - głosów 0

Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr 0025.194.285.2022

Następnie p. Szkudlarek omówiła pisma:

1. Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji, OP.3021.7.26.2022 - prośba o dokonanie 

zwiększenia planu wydatków w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji 

ogólnej na rok 2022 dla Powiatu kolskiego w kwocie 57.170,00 zł. Środki te przeznacza 

się na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 

Zarząd powróci do tematu przed wrześniową sesją Rady Powiatu.

2. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 1627/2021 - 

prośba o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika praktycznej 

nauki zawodu w ZSRCKU w Kościelcu p. Katarzynie Kamedule na czas określony tj. 

od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2027 r. Zarząd wyraził zgodę.

3. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 1626/2022 - 

prośba o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika internatu 

p. Tomaszowi Szewczykowi na okres od dnia 01.09.2022 r. do dnia 31.08.2027 r. Zarząd 

wyraził zgodę.

4. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 

D.4150.4.2022 - prośba o wyrażenie zgody na przydzielenie Wicedyrektorowi 

p. Grzelakowi godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2022/2023 w wymiarze 

5 godz. tygodniowo. Wynika to z braku wystarczającej liczby nauczycieli do nauczania 

ekonomicznych przedmiotów zawodowych. Zarząd wyraził zgodę.

5. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 

D.4150.6.2022 - prośba o wyrażenie zgody na przydzielenie Dyrektorowi p. Kujawie 

godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2022/2023 w wymiarze 4,5 godz. 

tygodniowo. Godziny te na przeznaczone zostaną na przedmiot przepisy ruchu 

drogowego i naukę obsługi maszyn rolniczych. Zarząd wyraził zgodę.

6. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 

D.4150.3.2022 - prośba o wyrażenie zgody na przydzielenie Kierownikowi internatu 

godzin ponadwymiarowych w roku szkolnym 2022/2023 w wymiarze 5 godzin 

tygodniowo z powodu dużej liczby wychowanków w internacie i w związku z tym 

zwiększoną liczbą godzin wychowawczych. Zarząd wyraził zgodę.
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7. Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, 1660/2022 - 

prośba o przesunięcie środków między paragrafami łącznej kwoty 14.833,93 zł 

z przeznaczeniem na doposażenie pracowni logistycznej oraz pracowni grafiki 

i poligrafii cyfrowej w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć, którym szkoła nie 

dysponuje. Zmiany podyktowane są złożonym pismem do Urzędu Marszałkowskiego 

Wojewódzkiego Wielkopolskiego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego o aktualizację wniosku o dofinansowanie - dot. projektu „Ze szkoły na 

rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu”. Zarząd wyraził zgodę.

8. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.12.202 - 

prośba o wyrażenie zgody na realizację przez Dyrektora p. Kupińskiego godzin 

ponadwymiarowych w wymiarze 4 godzin opiekuńczo - wychowawczych. Zarząd 

wyraził zgodę.

9. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.7071.13.2022 

- prośba o wyrażenie zgody na realizację godzin ponadwymiarowych przez 

wicedyrektorów: p. Sójecki - 5 godzin tygodniowo, p. Szabelska - 3 godziny 

tygodniowo. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych ww. osobom wynika 

z planowanej organizacji pracy SOS W i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która 

zapewni prawidłowe funkcjonowanie obydwu placówek. Zarząd wyraził zgodę.

10. Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole, ZOEW.071.1.10.2022 

- prośba o zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.760,00 zł w związku ze wzrostem 

stawki ryczałtu za kilometr. Brak środków spowoduje zawieszenie delegacji czego 

skutkiem będzie pozbawienie młodzieży nauczania indywidualnego. Zarząd wyraził 

zgodę.

11. Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole, ZSEA. 1101.1.2022 - prośba 

o wyrażenie opinii w sprawie powierzenia stanowiska kierownika szkolenia 

praktycznego p. Rajewskiej na czas określony, tj. od 01.09.2022 r. do 31.08.2026 r. 

Zarząd wyraził zgodę.

12. Otwockiego Kółka Myśliwskiego - w sprawie współorganizacji pikniku ekologicznego 

pn.: „Dzień Przyrodnika”, piknik odbędzie się w Grzegorzewie. Zarząd wyraził zgodę 

na przekazanie gadżetów promocyjnych.

Ad 7.

W posiedzeniu uczestniczyli: Wójt Gminy Grzegorzew p. Dominiak, Sekretarz Gminy Koło 

p. Siwińska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole p. Kujawa, Zastępca Dyrektora 
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p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. Poruszono temat związany 

z planowanym przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”. Starosta zaproponował p. Wójt oraz p. Sekretarz 

podjęcie współpracy przy realizacji ww. zadania. Czas realizacji przypada na lata 2023 - 2024. 

Propozycja partycypacji finansowej wygląda następująco: 60% Powiat, 40% Gmina 

Grzegorzew oraz Gmina Koło - w podziale adekwatnym do długości drogi w każdej z gmin. 

W latach 2023 - 2024 łączne nakłady finansowe Gminy Koło wyniosłyby 1.848.801,86 zł, 

natomiast Gminy Grzegorzew- 593.150,14 zł, zadanie otrzymało dofinansowanie z programu 

Polski Ład. Wójt Gminy Grzegorzew p. Dominiak wyraziła wstępnie zainteresowanie 

przystąpieniem do zadania. Zarząd oczekuje na zajęcie stanowiska przez Gminy.

Starosta poruszył również temat przystąpienia do realizacji zadania pn.: Przebudowy drogi 

powiatowej nr 3199P w zakresie budowy pasa pieszo - rowerowego na odcinku od ulicy 

Kolejowej do ulicy Północnej w Grzegorzewie”. Wójt Gminy Grzegorzew zadeklarowała 

partycypację w ww. zadaniu w kwocie ok. 106.000,00 zł w 2023 r. oraz w zadaniu pn.: 

„Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 

3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” w kwocie 200.000,00 zł.

W dalszej części posiedzenia poruszono następujące tematy:

• Pismo zamieszkałego w m. dot. zaprojektowania zjazdu do

nieruchomości nr 795 znajdującej się w miejscowości Chojny w ramach prowadzonej 

inwestycji, tj. budowy północnej obwodnicy miasta Koła. Dyrektor Kujawa 

poinformował, że dokumentacja dot. budowy obwodnicy w tym jej uzgodnienia są na 

etapie, w którym nie ma możliwości dokonywania zmian, ponieważ musi być 

zachowana integralność dokumentacji. Mając na uwadze powyższe Zarząd nie wyraził 

zgody;

• Burmistrz Dąbia zwrócił się z wnioskiem o uwzględnienie w projekcie zadania 

„Przebudowa ulicy Kościuszki w m. Dąbie" w obrębie ul. Kościuszki w Dąbiu, 

pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kościuszki oraz 3-go Maja a skrzyżowaniem 

ul. Kościuszki i ul. Wyszyńskiego w Dąbiu, przejścia dla pieszych z radarem prędkości 

w obu kierunkach ruchu, uruchamiającego czerwone światło dla ruchu pojazdów po 

przekroczeniu prędkości 50 km/h przez pojazd. Zarząd prosi o opinię projektanta 

dokumentacji ww. zadania;

• Koncepcja zadania pn.: „Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go 

Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”. Starosta poinformował, że spotkał się z Zastępcą

7



B urmistrza Koła w sprawie drogi przeciwpożarowej dla Szkoły Podstawowej nr 3 

w Kole. Urząd Miejski w Kole przedstawi swoją propozycję w tym temacie na piśmie. 

Zarząd powróci do tematu;

• Powrócono do tematu zabezpieczenia środków finansowych na zadanie pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”. Według 

Dyrektora Kujawy do wartości oferty, która wpłynęła w przetargu na ww. zadanie 

należy dodać: kwotę waloryzacji gwarantowanej w wysokości 5,5% wynagrodzenia 

brutto, wzrost kosztów wykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto oraz koszty 

nadzoru inwestorskiego w wysokości 2% wynagrodzenia brutto. Zarząd ustalił, że 

środki na waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy ww. zadania zostaną 

zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2023 r. i 2024 r. w proporcji 

odpowiedniej do środków zaplanowanych w oparciu o kwotę oferty złożonej przez 

wykonawcę zadania. Środki zostaną zabezpieczone w planie zadania po opublikowaniu 

komunikatu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o wysokości wskaźnika 

cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku 

wskaźnika dotyczącego wzrostu kosztów wykonawcy zadania z tytułu zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za płacę środki zostaną zabezpieczone po 

złożeniu ewentualnego wniosku przez wykonawcę i jego akceptacji przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole.

Ad 8.

Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zamknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała:. Anna Krupińska

................ .......................................

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski ............. ........................................................
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3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak

2. Sylwester Chęciński
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