
Protokół nr 0022.199.2022 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Kolskiego 

w dniu 28 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
Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
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 22 września 2022 r.

3. Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - 
sprawy bieżące.

4. Skarbnik - propozycje zmian w budżecie powiatu.

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

6. Propozycje zmian w planie finansowym Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego.

7. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji - sprawy bieżące.

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 

0022.198.2022 z dnia 22 września 2022 r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym 

samym protokół został przyjęty jednomyślnie.

Ad 3.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru p. Piątkowski poruszył temat 

modernizacji osnowy geodezyjnej. Firma, która zajmuje się modernizacją zlokalizowała dwa 

punkty osnowy na terenie nieruchomości, których właścicielem jest Powiat Kolski. Jeden 

z punktów miałby się znajdować na przepuście drogowym w m. Lipie Góry, natomiast drugi 

punkt na budynku Oddziału Wewnętrznego II SPZOZ w Kole. Zarząd wyraził zgodę na 

zlokalizowanie jednego z punktów na przepuście, natomiast drugi proponuje się umieścić 

jako punkt ziemny na terenie SPZOZ w Kole.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami p. Ziemniak przedstawił:

• wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole dot. 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy dwóch pomieszczeń o łącznej 

powierzchni 27,51 m2 na okres 3 lat, poczynając od dnia 01.01.2023 r. Zarząd 

wyraził zgodę. Wydział GN przygotuje projekt uchwały w tej sprawie;

• pismo z prośbą o wyrażenie zgody na zmiany w planie finansowym Wydziału 

polegające na przesunięciu między paragrafami kwoty 1.200,00 zł. Środki te 

przeznacza się na przeprowadzenie czynności wznowienia znaków granicznych, 

wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic nieruchomości 

przeznaczonej do sprzedaży. Zarząd wyraził zgodę.

Skarbnik poinformował o propozycji banku BGK w sprawie poręczenia kredytu obrotowego 

dla szpitala - poręczenie przez Powiat kwoty w wysokości 500.000,00 zł rocznie + 

ustanowienie hipoteki na nieruchomości szpitala o minimalnej wartości 2.200.000,00 zł 

(wartość poparta operatem szacunkowym). Naczelnik Ziemniak poinformował, że koszt 

przygotowania takiego operatu będzie bardzo wysoki, ponadto szpital nie ma nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd.

2



Ad 4.

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

1. Starszy specjalista ds. BHP - prośba o zmniejszenie o 1.000 zł planu wydatków 

w dziale 750 Rozdziale 75020 §4280, a zwiększenie planu wydatków w dziale 750 

rozdziale 75085 §4280. Zarząd wyraził zgodę.

2. Wojewoda Wielkopolski - informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 

2022 w dziale 754, rozdz. 75478, § 2110 o kwotę 45.544 zł. Środki przeznacza się na 

doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu 

wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze 

przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Zarząd wyraził zgodę.

3. Wojewoda Wielkopolski - informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 

2022 w dziale 801, rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 16.198,91 zł. Środki przeznaczone 

są na udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały 

edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zarząd wyraził zgodę.

4. Wojewoda Wielkopolski - informacja o zwiększeniu planu dotacji celowych na rok 

2022 w dziale 700, rozdz. 70005, § 2110 o kwotę 142.016,00 zł. Środki przeznaczone 

są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu 

Państwa w części obsługi administracyjnej. Zarząd wyraził zgodę.

5. Uchwała Rady Gminy Grzegorzew w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

z budżetu Gminy Grzegorzew i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą 

Grzegorzew a Powiatem Kolskim. Zabezpiecza się środki w kwocie 200.000 zł na 

realizację zadania pn. „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu 

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

wyraził zgodę.

6. Powrócono do propozycji zmian w planie finansowym ZSRCKU w Kościelcu. Zarząd 

zapoznał się z poprawkami naniesionymi w proponowanych zmianach i wyraził zgodę 

na ich wprowadzenie w budżecie.

Wicestarosta poruszył temat przygotowania dokumentacji techniczno - kosztorysowej na 

realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednostek 

organizacyjnych powiatu kolskiego”. Planowane do realizacji zadanie ma na celu zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków poprzez ograniczenie zużycia energii (montaż 

fotowoltaiki oraz pomp ciepła). Zarząd wyraził zgodę na zabezpieczenie na powyższy cel 

środków w kwocie 50.000,00 zł.
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Ad 5.
W posiedzeniu uczestniczyli: Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

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

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

Dyrektor poinformowała o:

• przeprowadzeniu w szpitalu audytu związanego z certyfikatem ISO. Audyt przebiegł 

pomyślnie, szpital utrzyma certyfikat ISO;

• podpisaniu umowy z wykonawcą zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali 

Porodowej SPZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych”. Pojawił się problem 

z projektem architektonicznym - projekt był poprawiany dlatego wykonawca nie mógł 

jeszcze rozpocząć prac. Starosta zapytał czy projekt po poprawkach spełnia wymogi 

standardów w zakresie opieki okołoporodowej. Pan Michalski potwierdził, że spełnia. 

Zarząd wyraził zaniepokojenie w kwestii dochowania terminu realizacji zadania;

• ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania „Przebudowa wraz z wyposażeniem 

Prosektorium w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole 

w związku z Covid-19 - II”;

• ogłoszeniu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych 

w Oddziale Wewnętrznym I;

• zobowiązaniu wobec NFZ w związku z niewykonaniem kontraktu na Oddziale 

Dziecięcym i Noworodkowym. Szpital złożył wniosek do NFZ z prośbą o rozłożenie 

pozostałej do spłaty części zobowiązania na raty do końca 2023 r. Zarząd zapoznał się;

• powrócono do tematu kredytu na spłatę zobowiązań. Pani Dyrektor przekazała, że 

wstępne zainteresowanie udzieleniem kredytu szpitalowi wyraził bank PKO BP, który 

proponuje standardowy kredyt oraz przejęcie od BGK zaciągniętych we 

wcześniejszych latach kredytów. Skarbnik poinformował o propozycji banku BGK 

w sprawie poręczenia kredytu obrotowego dla szpitala - poręczenie przez Powiat 

kwoty w wysokości 500.000,00 zł rocznie + ustanowienie hipoteki na nieruchomości 

szpitala o minimalnej wartości 2.200.000,00 zł (wartość poparta operatem 

szacunkowym). Bank PKO BP jest na etapie analizy dostarczonych dokumentów. 

Zarząd oczekuje na propozycję banku PKO BP.

Główna księgowa SPZOZ odniosła się do pisma Narodowego Funduszu Zdrowia dot. 

aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych ze zmianą wyceny 

świadczeń. Pani Kaźmierczak omówiła własne wyliczenia dot. wynagrodzeń, ryczałtu, 
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opłaconych faktur. Wyliczenia SPZOZ różnią się od wyliczeń przedstawionych w piśmie 

NFZ. Zarząd zapoznał się.

Ad 6.
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego p. Wojtysiak poruszył następujące 

sprawy:

• PKS Konin zwrócił się o wydanie nowych zezwoleń i zaświadczeń na realizację 

przewozów. Naczelnik poinformował, że środki zabezpieczone w budżecie powiatu na 

ten cel są niewystarczające dlatego proponuje dokonanie przesunięć między 

paragrafami. Zarząd wyraził zgodę;

• przedstawił zestawienie kosztów holowania pojazdów o dmc do 3,5 T planowane do 

końca 2023 r. Zarząd nie wniósł uwag;

• niewykonanie dochodów dotyczących rejestracji pojazdów. Z uwagi na znaczny 

spadek rejestracji pojazdów oraz zmiany w przepisach prawa w tym zakresie 

zaplanowane w budżecie na ten rok dochody nie zostaną w 100% zrealizowane. Mając 

na uwadze powyższe Naczelnik Wojtysiak proponuje zmniejszenie wydatków na 

zakup druków w PWPW o 500.000 zł. Po dyskusji Zarząd wyraził zgodę na 

zmniejszenie ww. wydatków o 300.000 zł oraz aneksowanie umowy z PWPW na 

dostawę druków.

Ad 7.
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji p. Szkudlarek poinformowała o pismach:

• Liceum Ogólnokształcącego w Kole - prośba o akceptację objęcia nauczaniem 

indywidualnym w okresie od 15 września 2022 r. do 31 października 2022 r. 

uczennicy. Zarząd wyraził zgodę na realizacje nauczania indywidualnego w wymiarze 

12 godzin tygodniowo w ramach środków zabezpieczonych w budżecie szkoły.

• Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole - prośba o wyrażenie zgody 

na realizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla uczennicy w wymiarze 2 

godzin tygodniowo. Zarząd wyraził zgodę, środki będą pochodzić z budżetu szkoły.

• Zespołu Szkół Technicznych w Kole - prośba o wyrażenie zgody na zbycie dwóch 

środków trwałych (samochody). Zarząd wyraził zgodę.

• Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole - prośba o objęcie patronatem 

honorowym Starosty Kolskiego konkursu czytelniczego Wybieramy Mistrza Pięknego 

Czytania Powiatu Kolskiego 2022. Zarząd wyraził zgodę.

Powrócono do pism:
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• Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole - prośba o zwiększenie 

planów na wydatki płacowe w związku ze zwiększeniem zatrudnienia pracowników 

administracji Zespołu o I etat od stycznia 2022 r. Zwiększenie zatrudnienia 

spowodowane było zmianami w obsłudze fmansowo-kadrowej zawartymi 

w porozumieniu pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kole, a Zespołem 

Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczym w Kole. Pani Naczelnik przedstawiła 

wyliczenia. Skarbnik wniósł uwagi dot. paragrafów, z których miałyby zostać 

przesunięte środki na powyższy cel. Zarząd powróci do tematu.

• Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie - prośba 

o zwiększenie planów na wydatki płacowe (od października br.) w związku ze 

zwiększeniem zatrudnienia pracowników administracji Zespołu o I etat od lutego 

2022 r. Zwiększenie zatrudnienia spowodowane było zmianami w obsłudze 

fmansowo-kadrowej zawartymi w porozumieniu pomiędzy Starostwem Powiatowym 

w Kole, a Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie. Pani 

Naczelnik przedstawiła wyliczenia. Skarbnik wniósł uwagi dot. paragrafów, z których 

miałyby zostać przesunięte środki na powyższy cel. Zarząd powróci do tematu.

Zarząd dokonał podziału środków finansowych w łącznej kwocie 55.000,00 zł 

z przeznaczeniem na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Ad 8.

W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Kole: Dyrektor p. 

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

tematy dotyczące:

• ogłoszonego postępowania przetargowego na zadanie „Przebudowa nawierzchni 

odcinka drogi powiatowej nr 3422P w miejscowości Witowo”. Powiat na realizację 

zadania zabezpieczył środki w kwocie 45.000,00 zł, do przetargu przystąpiła jedna 

firma, cena ofertowa zadania wyniosła 61.489,83 zł i przekracza o 17.179,24 zł 

(38,9 %) szacowaną wartość zamówienia. Powiatowy Zarząd Dróg proponuje 

pozostawienie środków bez wykorzystania w budżecie Powiatu (27 tys. zł) i Gminy 

Osiek Mały (18 tys. zł) i realizację zwiększonej wartości robót na tym zadaniu w roku 

2023 po uchwaleniu budżetów. Zarząd wyraził zgodę;

• kosztów w 2023 r. związanych z zakupem energii i ciepła. Zarząd zapoznał się;

• wyniesienia w teren projektu stałej organizacji ruchu drogi powiatowej nr 3403P 

Powiercie Kolonia - Mniewo. Szacunkowy koszt wyniesienia wynosi 239.630,40 zł.
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Z uwagi na wysoki koszt PZD w Kole zwraca się o przesunięcie terminu 

wprowadzenia organizacji ruchu o 5 lat. Zarząd wyraził zgodę;

• pisma Wykonawcy zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3404P 

w miejscowości Głębokie” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - 

Przedecz” dotyczącego zaawansowania robót na ww. zadaniach. Droga Brdów - 

Przedecz 1% zaawansowania robót, natomiast na drodze w m. Głębokie nadal nie 

rozpoczęto prac. Zarząd zapoznał się;

• kolizji z energetyką przy planowanych zadaniach w m. Dzierzbice oraz Barłogi;

• ustalenia harmonogramu prac/płatności związanych z realizacją zadania „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - Grzegorzew”;

• Dyrektor Kujawa poinformował o przesłaniu do Gminy Miejskiej Koło oraz Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Kole koncepcji dla zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego na 

odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole”. Koncepcja uwzględnia 

drogę pożarową dla SP nr 3;

• koncepcji przebudowy ulicy Kościuszki w m. Dąbie. Powiatowy Zarząd Dróg 

proponuje przeniesienie w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na 2023 r. 

pozostałych środków na realizację zadania celem zlecenia opracowania dodatkowej 

dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej. Zarząd wyraził zgodę;

• pisma p - prośba o wykonanie przebudowy dróg powiatowych nr 3424P

oraz 3425P z uwagi na zły stan ich nawierzchni. Zarząd zapoznał się.

Ad 9.
Spraw wniesionych i wolnych wniosków nie było.

Ad 10.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta dokonał zaniknięcia posiedzenia 

Zarządu Powiatu Kolskiego.

Na tym protokół zakończono.

a Krupińska

Podpisy Członków Zarządu:

1. Robert Kropidłowski
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2. Sylwester Chęciński

3. Waldemar Banasiak

4. Zbigniew Szarecki

5. Henryk Tomczak
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