
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO
BRZ.0002.3.2021

Protokół Nr XXXVIII/2021 

z XXXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 25 marzec 2021r.

Ad 1. Obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego rozpoczęły się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Marek Świątek. 

Każdy z radnych potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje 

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu 

sprawdzenia obecności. Następnie stwierdził, że na ustawowy stan 21 radnych w XXXVIII sesji udział 

bierze 17 radnych (w trakcie trwania sesji dołączyli kolejni radni: p. Banasiak o godz. 908 oraz 

p. Tomicki o godz. 930), co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

17 głosami "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania 

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego porządku obrad?

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych (w trakcie sesji dołączył radny 

p. Banasiak). 1/1/ wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty 18 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.



Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2020r.

9. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r.

10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Kolskim w 2021r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 
Kolskiego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r."

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej 
Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
powiatu kolskiego na lata 2021-2027.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c marzec. Materiały te stanowig załgcznik nr 4 do protokołu.



Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Radny Lech Spliter pytał o przebieg szczepień przeciwko COVID-19 w powiecie.

Starosta poinformował, że na terenie powiatu kolskiego działa 14 punktów szczepień. Starosta mógł 

się odnieść jedynie do 2 punktów działających na terenie SPZOZ w Kole. Z informacji 

przekazywanych przez Dyrektor SPZOZ w Kole wynika, że wykonywanych jest ok. 100 szczepień 

dziennie, notuje się opóźnienia w dostawach szczepionek. Część z zapisanych osób w ostatniej 

chwili rezygnuje ze szczepienia. Starosta zaapelował do mieszkańców o korzystanie z infolinii 

Narodowego Programu Szczepień w celu umówienia się na szczepienie.

Ad 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2020r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami

na sesję. Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację i stanowi załqcznik nr 5 do protokołu.

Ad 9. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2020r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami

na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 10. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodziny pieczy zastępczej za rok 2020.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami

na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 
2021r.

Projekt przedstawiła dyrektor Agnieszka Rusin. Omówiła ona propozycję planu finansowego na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2020r. Razem środki 
wynoszą 3.249.846,00 zł z tego na rehabilitację zawodową 112.000,00 zł, na społeczną 
3.137.846,00 zł. Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie analizy 
wykorzystania środków PFRON w roku ubiegłym^ także na podstawie potrzeb zgłaszanych przez 
osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolskiego. Duża liczba wniosków napływa systematycznie 
w zakresie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.



Konieczne jest również wydzielenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne przyznawane na podstawie 
odrębnych przepisów oraz sprzęt rehabilitacyjny dla osób indywidualnych i osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. Są one niezbędne dla wielu osób niepełnosprawnych do 
codziennego funkcjonowania.

Wydzielono także środki na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla 
dzieci i młodzieży uczącej się oraz dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Kolskiego.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2021r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych 
(w trakcie sesji dołączył radny p. Tomicki). W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za”, 
0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/ 270 /2021 i stanowi załącznik nr 9 

do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 
Kolskiego.

Projekt przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska p. Ilona 
Rosiak. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole dnia 26.02.2021 r. złożył wniosek dot. uregulowania stanu 
prawnego gruntu ulicy Toruńskiej w Kole, tj. nieruchomości oznaczonych numerami działek: 27/2 
28/5, 28/7, 29/4, 43/2 ark. mapy 11, położonych w Kole, przy ul. Toruńskiej, będących własnością 
osób prywatnych. Powyższe działki zostały wydzielone pod poszerzenie pasa drogowego drogi 
powiatowej i przeznaczone zostały na wykup od ich właścicieli. Po nabyciu przedmiotowych działek 
zostaną one oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 

19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/ 271 /2021 i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu.



Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2020r."

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek.

Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 
programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest liczba 
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania 
rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 17 ofert ( 16 organizacji), 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 41 ofert (33 organizacje), wspierania działalności 
na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - 10 ofert (8 organizacji), 
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji - 4 oferty 
(4 organizacje). W 2020 roku 25 organizacji nie zrealizowało zadań, spowodowane było to sytuacją 
epidemiologiczną w związku z tym zwrócili przyznane środki. 1 organizacja nie wykonała zadania 
w całości więc zwróciła część środków.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie za 2020r."

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 14/ jego wyniku uchwała została podjęta 19 
głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania 
w ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/272 /2021 i stanowi załącznik nr 13 

do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej 
Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek, zakłada się w nim udzielenie pomocy finansowej 
Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 
wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole pod nazwą: Wydanie publikacji: 
„Ziemia Kolska w Fotografii Ryszarda Fórmanka".

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole to instytucja, która od wielu lat zajmuje się 
upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom przedsięwzięć realizowanych przez ww. podmiot 
wielokrotnie został doceniony zarówno na forum lokalnym, jak i ogólnopolskim. W związku 
z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w pełni popiera inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego 



dla Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże 
instytucji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 
projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny 
upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 
głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania 
w ww. sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/ 273/2021 i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r. 

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały wraz z dodatkowymi zmianami, które 

powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/ 274 /2021 i stanowi załącznik nr 17 

do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
powiatu kolskiego na lata 2021-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe zmiany do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027, 

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.



Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych (utracono połączenie z radnym p. Banasiakiem). 

W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 18 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/ 275 /2021 i stanowi załącznik nr 19 

do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedź na zapytanie radnego Lecha Splitera została udzielona przez Starostę w punkcie 7 
zapytania i interpelacje.

Ad 18. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jarosław Sobański - podziękował za inwestycje przeprowadzone w Samodzielnym 
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole, zasygnalizował także konieczność 
wyremontowania podjazdu dla zespołów ratownictwa medycznego przed Izbą Przyjęć. Radny 
przybliżył również pobyt na Izbie Przyjęć jednego z pacjentów - karta informacyjna ze szpitala 
została wypisana odręcznie, a sam pacjent został potraktowany bez empatii. Ponadto radny 
przekazał, że poza inwestycjami w szpitalu należy skupić się także na inwestycjach w szkołach i na 
drogach powiatowych.

Radny Marek Tomicki - ponowił wniosek o montaż radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości 
w ciągu ulicy Zielonej w Babiaku.

Starosta - potwierdził, że jest wola Zarządu Powiatu do zakupu i montażu w/w urządzenia. Powiat 
oczekuje na stanowisko Gminy w tej sprawie. Następnie Starosta odniósł się do wypowiedzi 
radnego Sobańskiego. Poinformował, że Powiat może ulepszać warunki w jakich pracuje się 
w SPZOZ w Kole natomiast kwestie pracownicze leżą w gestii dyrektora jednostki.

Radny Ryszard Kasiorek - przekazał, że temat remontu podjazdu dla zespołów ratownictwa 
medycznego przed Izbą Przyjęć był również poruszany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. 
Poprosił o rozwiązanie tego problemu.

Radny Lech Spliter - powrócił do tematu propozycji odbudowy schodów przed SPZOZ w Kole. 
Przekazał, że nie jest to najpilniejsza inwestycji do przeprowadzenia w szpitalu. Nawiązał także do 
uzupełnienia wyposażenia na blok operacyjny. Odniósł się także do kwestii zachowania personelu 
szpitala w stosunku do pacjentów.

Starosta - poinformował, że zakup szaf do przechowywania sprzętu na bloku operacyjnym jest 
w trakcie realizacji.



Radny Mariusz Kozajda - odniósł się do kwestii zachowania personelu szpitala w stosunku do 
pacjentów.

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXVIII sesji o godz. 10:35

Protokółowała:

Anna Krdpińska
przewodniczący

Rady Kolskiego

Marek Śu/iątek


