
Protokół nr 0022.197.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 14 września 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. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki
5. Henryk Tomczak 

oraz

Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu

Artur Szafrański - Sekretarz 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 7 września 2022 r.

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

4. Wydział Gospodarki Nieruchomościami - projekt decyzji w sprawie wygaśnięcia 

trwałego zarządu.

5. Sprawy bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

6. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji

7. Projekt uchwały Zarządu - Skarbnik.

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 0022.196.2022 

z dnia 7 września 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został 

przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Urbaniak. Pani Dyrektor poinformowała o:

• złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zadania 

„Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

w kontekście pandemii COVID”. Wniosek został oceniony pozytywnie i przekazany do 

oceny merytorycznej. Całkowity koszt zadania wynosi 1.899.180,00 zł, natomiast 

wnioskowana kwota dotacji: 253.076,00 zł. W ramach zadania planuje się m.in.: zakup 

dwóch ambulansów z wyposażeniem, gastroskopu, kolonoskopu, bronchoskopu, 

systemu telekomunikacji wraz z licencją do wdrożenia e-rejestracji Zarząd oczekuje na 

ocenę merytoryczną wniosku;

□ wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego dotyczącego zadania: 

„Dostosowanie infrastruktury Sali Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów 

rodzinnych”. W postępowaniu na usługi budowlane do wyznaczonego terminu 

wpłynęła jedna oferta firmy budowlanej MISZ-BUD Sp. z o.o. na kwotę brutto 

1.797.324,07 zł. Obecnie całkowita wartość zadania to kwota: 2.134.324,07 zł. Na koszt 

zadania składają się: prace budowlane: 1.797.324,07 zł oraz wyposażenie: 337.000,00 

zł. Na realizację zadania przyznano z rezerwy ogólnej budżetu państwa dofinansowanie 

w kwocie 1.186.813 zł. Dyrektor Wiśniewska zwróciła się z prośbą o dofinansowanie 

brakującej kwoty 473.518,29 zł. Wykonanie zadania umożliwi realizację Standardu 

Organizacyjnego Opieki Zdrowotnej w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki okołoporodowej. 

Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe Powiatu Starosta zaproponował aby 
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w 2022 r. zrealizować zakup niezbędnego wyposażenia-trwale związanego z zadaniem, 

zakup pozostałego wyposażenia zostałby zrealizowany na początku 2023 r. Zarząd 

zaakceptował propozycję Starosty i wyraził zgodę na zwiększenie środków na ww. 

zadanie, brakująca kwota zostanie wyliczona na nowo przez SPZOZ w Kole. W trakcie 

trwania prac budowalnych związanych z realizacją ww. zadania „porodówka” będzie 

funkcjonowała ale w ograniczonym zakresie - poinformowała p. Wiśniewska. 

Zapewniła, że oddział po zrealizowaniu prac budowlanych będzie funkcjonował 

z dotychczasowym sprzętem, który posiada szpital. Pan Michalski doprecyzował, że 

przyjmowane będą wyłącznie pacjentki do planowanych cięć cesarskich oraz pacjentki 

z zaawansowaną akcją porodową;

□ staraniach pozyskania zewnętrznego dofinansowania na zakup sprzętu dla noworodków 

m.in.: inkubatora;

• pozyskaniu dla szpitala sprzętu i wyposażenia z likwidowanych oddziałów 

„covidowych”;

□ oczekiwaniu na dokumentację architektoniczną dla zadania przebudowa wraz 

z wyposażeniem Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Starosta powrócił do tematu poręczenia przez Powiat kredytu dla szpitala na kwotę 

2.500.000,00 zł. Starosta poinformował o rozmowie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa 

Krajowego, Bank zmienił swoją propozycję na kredyt obrotowy, który mógłby zostać 

przyznany na rok z możliwością odnowienia. Zmianie uległoby również poręczenie Powiatu, 

które przy proponowanym kredycie obrotowym musiałoby być równe całej kwocie 

przyznanego kredytu, tj. 2.500.000,00 zł. Taka forma poręczenia jest niekorzystna dla Powiatu 

ponieważ blokuje środki finansowe, które mogłyby być wykorzystane na inne inwestycje. 

Starosta zaproponował zmniejszenie kwoty kredytu do 1.500.000,00 zł. Pani Wiśniewska 

poinformowała, że szpital zwrócił się do innych banków z zapytaniem o możliwość przyznania 

kredytu oraz jego warunków. Obecnie SPZOZ oczekuje na odpowiedzi. Zarząd powróci do 

tematu.

P.o. Dyrektora ds. lecznictwa p. Michalski poinformował, że 3 lekarzy z oddziału 

wewnętrznego złożyło na koniec sierpnia wypowiedzenia kontraktów, które będą 

obowiązywały do końca października br.

Ad 4.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił projekt decyzji 

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu. Zarząd podjął decyzję w sprawie wygaśnięcia 
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trwałego zarządu ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, dla 

nieruchomości położonej w Przedczu przy ul. Ks. Omastowskiego. Nieruchomość zostanie 

przejęta do zasobu gruntów Powiatu Kolskiego.

Ad 5,

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor 

Grzegorz Kujawa, Zastępca Dyrektora p. Orchowska oraz Główny księgowy p. Łączkowski. 

Poruszono tematy dotyczące:

1. propozycji Burmistrza Kłodawy dot. uwzględnienia przy przebudowie ul. Łąkowej 

w Kłodawie parkingu przy cmentarzu. Dyrektor Kujawa poinformował, że 

uwzględnienie parkingu będzie wiązało się z koniecznością przesunięcia projektowanej 

drogi, co spowoduje kolizję z oświetleniem. Zarząd wyraził zgodę na uwzględnienie 

parkingu;

2. przebudowy ulicy Kościuszki w m. Dąbie. Dyrektor poinformował, że nie wszystkie 

nieruchomości przy ul. Kościuszki posiadają uregulowany stan prawny, dlatego 

projektant, dopóki stan prawny nie zostanie uregulowany, nie ma możliwości 

zaprojektowania chodnika po obu stronach ulicy. Zarząd wyraził zgodę na 

zaprojektowanie chodnika po jednej stronie ulicy. Ponadto projektant wystąpił 

o dokonanie w 2022 r. częściowej płatności za dokumentację oraz o przedłużenie 

terminu przekazania dokumentacji do końca marca 2023 r. Ustalono, że PZD przygotuje 

propozycję podziału środków finansowych;

3. przebudowy ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy 

Toruńskiej w Kole. Powiatowy Zarząd Dróg otrzymał nową koncepcję z uwzględnioną 

drogą p.poż dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole. Lokalizacja drogi p.poż. spowoduje 

likwidację zatoki kiss and ride. Ponadto projektant wystąpił o dokonanie w 2022 r. 

częściowej płatności za dokumentację oraz o przedłużenie terminu przekazania 

dokumentacji. Ustalono, że Powiatowy Zarząd Dróg prześle do Urzędu Miasta w Kole 

nową koncepcję do akceptacji oraz poinformuje o podziale środków finansowych;

4. ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację zadania „Przebudowa nawierzchni 

odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo”;

5. zakupu nowego samochodu ciężarowego na potrzeby PZD w Kole. Pomimo 

dwukrotnego ogłoszenia zamówienia publicznego nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd 

proponuje zwrot do budżetu powiatu na 2022 r. niewykorzystanych środków na ten cel 

- 200.000,00 zł i zabezpieczenie ich w projekcie budżetu na 2023 r.;
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6. propozycji zmian w planie finansowym PZD - zwiększa się dochody na łączną kwotę 

3.300,00 zł, zwiększenie wynika z zawarcia umów na odprowadzanie wód opadowych 

i roztopowych na ul. Nagómej w Kole w systemy kanalizacji deszczowej będącej 

własnością Powiatu Kolskiego, a także z dużego stopnia zaawansowania wykonania 

planu dochodów w paragrafie dot. pozostałych odsetek. Proponuje się również 

zwiększenie planu wydatków o środki ze zwiększonych dochodów oraz przesunięcia 

między paragrafami na łączną kwotę 45.000,00 zł, które przeznacza się na zakup 

materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń oraz zakup energii. Zarząd wyraził zgodę na zmiany w planie finansowym 

z zastrzeżeniem, że środki z odsetek przechodzą do budżetu powiatu;

7. pisma Wojewody Wielkopolskiego - dot. korekty informacji o rozliczeniu dokonanych 

płatności i wykonanych robót w związku z realizacją zadania „Przebudowa odcinka 

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

miejscowości Rdutów”. PZD dokonało już korekty;

8. pisma Powiatowego Zarządu Dróg w Kole do p. zamieszkałego w Kole

- kopia protokołu z przeprowadzonej wizji w terenie w związku ze zgłoszonymi 

uwagami dotyczącymi ul. Zachodniej w Kole. Zarząd zapoznał się;

9. propozycji ogłoszenia zamówienia publicznego na budowę ulicy Toruńskiej 

w Kłodawie. Zarząd wyraził zgodę;

10. informacji z Gminy Chodów o planach dotyczących budowy w m. Turzynów 

kanalizacji sanitarnej;

11. powrócono do interwencji Sołtysa wsi Rośle dotyczącej remontu drogi powiatowej nr 

3416P w m. Rośle. Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do remontu ww. odcinka 

drogi w m. Rośle;

12. powrócono do tematu remontu drogi powiatowej nr 3416P w miejscowości Zalesie. 

Zarząd wyraził zgodę na przystąpienie do remontu ww. odcinka drogi.

Ad 6.

W posiedzeniu uczestniczyli: Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek, 

Dyrektor Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu p. Kujawa 

oraz Kierownik Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty p. Marko - Kowalińska. Dyrektor 

Kujawa omówił proponowane zmiany w planie finansowym jednostki - zwiększa się dochody 

w dziale 801 rozdział 80115 §0840 o kwotę 51.086,00 zł, które przeznacza się na remont 

palnika gazowego znajdującego się w budynku jednostki, zakup mebli do internatu oraz 

maszyny inwestycyjnej do rozsiewu nawozu. W związku z niewykorzystanymi środkami 
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z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników administracji i obsługi dokonuje się 

zmniejszenia w §4040 na kwotę 4.696,02 zł, środki te przeznacza się na wymianę pionu 

kanalizacyjnego w szkole. W związku z niewykorzystanymi środkami z dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego nauczycieli dokonuje się zmniejszenia w §4800 na kwotę 6.853,77 zł, 

środki te przeznacza się na wymianę pionu kanalizacyjnego w internacie. W związku 

z przyznanymi środkami finansowymi na adaptację sali lekcyjnej na salę komputerową w dziale 

801 rozdział 80115 §4270 dokonuje się przesunięcia między §§ o kwotę 826,29 zł 

z przeznaczeniem na uregulowanie płatności za wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz 

prowadzenie nadzoru nad remontami. W związku z niewykonaniem planu dokonuje się 

zmniejszenia w §4710 na kwotę 6.616,94 zł oraz w §4120 na kwotę 8.123,00 zł, środki te 

przeznacza się na zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych, wywóz śmieci, 

usługi pocztowe oraz ochrona mienia). Ponadto proponuje się dokonanie zmniejszenia w dziale 

801 rozdział 80151 §4120 przesuwając kwotę 250,00 zł między rozdziałami dokonując 

zwiększenia w dziale 801 rozdział 80152 §4120. W związku z zakupem materiału siewnego 

dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80115 §4360 na kwotę 1.500,00 zł zwiększając 

w tym celu dział 801 rozdział 80115 §4210. Dyrektor Kujawa proponuje również dokonanie 

zmian w wydatkach pośrednich projektu „Ze szkoły na rynek pracy" - zmniejszenie w dziale 

801 rozdział 80115 na kwotę 7.847,09 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób za pracę 

przy projekcie. W trakcie dyskusji ujawniły się rozbieżności w proponowanych przez 

Dyrektora zmianach w planie finansowym dlatego Zarząd nie wyraził zgody na ich 

wprowadzenie. Dyrektor przedstawi wyjaśnienia.

W dalszej części posiedzenia zmiany w planach finansowych pozostałych jednostek 

oświatowych omówiła p. Marko - Kowalińska:

□ Liceum Ogólnokształcące w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie dochodów 

i wydatków na 2022 r.: proponuje się przesunięcia między paragrafami na łączną kwotę 

27.323,00 zł, środki te przeznacza się na badania lekarskie nowozatrudnionych 

nauczycieli w utworzonej dodatkowej pierwszej klasie, montaż dygestorium 

laboratoryjnego w pracowni chemicznej, wywóz nieczystości, odprowadzenie wód 

opadowych, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, montaż wiaty na rowery, przegląd 

budynków, zakup szafek dla uczniów. Zarząd wyraził zgodę;

□ Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie dochodów i wydatków na 2022 r.: proponuje się przesunięcia między 

paragrafami na łączną kwotę 22.000,00 zł, środki te przeznacza się na wywóz
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n ieczystości, odprowadzenie wód opadowych, opłaty za ścieki, opłaty pocztowe, usługi 

informatyczne, ochronę mienia oraz pozostałe bieżące usługi. Zarząd wyraził zgodę;

□ Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczy w Kole - prośba o zwiększenie planu 

wydatków w dziale 854 rozdział 85406 §4010 na odprawy emerytalne w kwocie 

21.672,00 zł w związku z przejściem na emeryturę pracownika obsługi. Zarząd wyraził 

zgodę;

□ Zespół Szkół Technicznych w Kole - prośba o zwiększenie planu finansowego szkoły 

w dz. 801 rozdz. 80115 §6060 o kwotę 28.000,00 z przeznaczeniem na zakup 

szorowarki akumulatorowej służącej do utrzymania czystości i właściwego stanu 

technicznego podłóg w obiektach sportowych, na zakup której Zarząd wyraził zgodę na 

posiedzeniu w dniu 5 lipca br. Zarząd wyraził zgodę na zwiększenie planu finansowego. 

Szkoła poda tytuł zadania.

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek przedstawiła 

pisma:

□ Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole - prośba o zwiększenie 

planów na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników 

administracji Zespołu o 1 etat od stycznia 2022 r. Zarząd udzielił upoważnienia dla 

p. Szkudlarek do porównania wynagrodzenia ww. osoby jakie otrzymywała będąc 

pracownikiem Starostwa. Zarząd powróci do tematu;

□ Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba o zwiększenie 

planów na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników 

administracji Zespołu o 1 etat od lutego 2022 r. Zarząd udzielił upoważnienia dla 

p. Szkudlarek do porównania wynagrodzenia ww. osoby jakie otrzymywała będąc 

pracownikiem Starostwa. Zarząd powróci do tematu;

□ Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu - prośba 

o przyznanie dla uczennicy tygodniowego wymiaru zajęć rewalidacyjnych w liczbie 2 

godzin. Wnioskowana liczba godzin wynika z przepisów o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Zarząd wyraził zgodę, środki na ten cel będą pochodzić z budżetu szkoły;

□ Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o przyznanie 3 

godzin tygodniowo zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy. Zarząd 

wyraził zgodę, środki na ten cel będą pochodzić z budżetu szkoły.
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Ad 7.

Skarbnik omówił projekt uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023 rok 

oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027.

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 0025.197.291.2022

Ad 8.

Zarząd zapoznał się z następującymi pismami:

1. Wydział Kadr, Płac i Zdrowia - prośba o przesunięcie między paragrafami środków 

w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - organizacja XXIX 

Konferencji Kardiologiczne - Kardiochirurgicznej. Zarząd wyraził zgodę.

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o ujęcie w planie 

finansowym jednostki kwoty 105.035,00 zł z dotacji celowej. Środki przeznacza się na 

rekompensatę pieniężną wypłacaną funkcjonariuszom za czas służby przekraczający 

określoną normę (nadgodziny). Zarząd wyraził zgodę.

3. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o ujęcie w planie 

finansowym jednostki kwoty 20.900,00 zł z dotacji celowej. Środki przeznacza się na 

rekompensatę pieniężną wypłacaną funkcjonariuszom za czas służby przekraczający 

określoną normę (nadgodziny) oraz uposażenia funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.

4. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kole - prośba o dokonanie zmian 

w planie wydatków polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 

93.856,00 zł. Środki przeznacza się na równoważniki pieniężne wypłacane 

funkcjonariuszom za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku dla 

funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłek na zagospodarowanie, pozostałe należności 

funkcjonariuszy, w tym w szczególności przejazdy do szkół oraz zwrot kwot 

pokrywających koszty nauki funkcjonariuszom, rekompensaty pieniężne wypłacane 

funkcjonariuszom za czas służby przekraczający określoną normę, nagrody pieniężne 

dla pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej, nagrody dla 

funkcjonariuszy. Zarząd wyraził zgodę.

5. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kole - w związku ze zwiększeniem 

dotacji celowej dla jednostki o kwotę 20.000,00 A PINB zwraca się z prośbą 
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o zwiększenie i przesunięcie na poszczególnych paragrafach o kwotę 21.300,00 zł. 

Środki te przeznacza się na wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, zakup usług, 

wyjazdy krajowe, kontrole oraz katastrofy. Zarząd wyraził zgodę.

6. Dom Pomocy Społecznej w Kole - prośba o dokonanie zmian w planie finansowym 

polegających na przesunięciu między paragrafami łącznej kwoty 60.000,00 zł. Środki 

przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, 

konserwacje i naprawy. Zarząd wyraził zgodę.

7. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu - uchwała RIO - pozytywna opinia 

o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Kolskiego informacji o przebiegu wykonania 

budżetu za I półrocze 2022 r.

Członek Zarządu p. Banasiak poruszył temat godzin kursowania autobusów PKS Konin, 

którymi dojeżdżają do Kłodawy uczniowie. Starosta porozmawia z Prezesem PKS.

Ad 9.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zaniknięcia posiedzenia Zarządu 

Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.
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