
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0002.5.2021

Protokół Nr XL/2O21 

z XL sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 27 maja 2021r.

1. Otwarcia obrad XL sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał przewodniczący rady 

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników wydziałów, Komendanta PSP w Kole 

Krzysztofa Żurawika, Komendanta Powiatowego Policji w Kole Romana Pankowskiego i 

wszystkich obecnych. Poinformował także uczestników sesji, że obrady są rejestrowane za 

pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

Przewodniczący rady Marek Świątek z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządowca złożył 

pracownicom wszystkich szczebli administracji samorządowej oraz jednostek samorządowych, 

najserdeczniejsze życzenia.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne, 

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych (radny Jarosław Sobański nie wziął udziału 

w głosowaniu). W wyniku głosowania protokół został przyjęty 18 głosami „za", 0 głos 

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

załącznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zaproponował wycofanie z porządku obrad Sprawozdanie z działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r.

Radny Tomasz Barański wniósł o przesunięcie pkt 14 Podjęcie uchwały w sprawie 

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



w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na 

lata 2021-2027 i umieszczenie ich po pkt. 6 Informacji Starosty z działalności Zarządu Powiatu. 

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porzgdku obrad, w zwigzku z tym przewodniczgcy rady poddał 

pod głosowanie:

1) wniosek w sprawie wycofania z porzgdku obrad sprawozdania z działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r. W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porzgdek obrad został 

przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny 

wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 3 do protokołu.

2) wniosek w sprawie zmiany numeracji w porzgdku obrad pkt 14 Podjęcia uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2021r. oraz pkt 15 

Podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

na lata 2021-2027 (powyższe punkty otrzymajg nr 7 i 8). W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porzgdek obrad został przyjęty 19 głosami 

„za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w 

ww. sprawie stanowi załgcznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczgcy rady poddał pod głosowanie przyjęcie porzgdku obrad po zmianach. 

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porzgdek obrad po 

zmianach został przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujgcych się". 

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu zmian brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 
2021r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.



9. Zapytania i interpelacje.

10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2020r.

11. Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży.

12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku 

sterylizatorni na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w 

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c maj. Materiały te stanowię załącznik nr 5 do protokołu.

Do przedstawionej informacji z działalności Zarządu Powiatu odniósł się radny Tomasz 

Barański, który pogratulował pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje na drogach i w 

placówkach oświatowych. Jednocześnie zaproponował, aby wszystkie informacje na temat 

wykonywanych inwestycji były zamieszczane na stronie Facebooka Powiatu Kolskiego.

(obrady opuścił radny Zbigniew Szarecki)

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na 

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po 

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 6 do protokołu). Nikt nie zabrał głosu w 

dyskusji. 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 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XL /291 /2021 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.



8. 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. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona NrXL/292/2021 i stanowi załącznik nr 10 

do protokołu.

9. Zapytania i interpelacje

Radna Alicja Wapińska złożyła interpelacje w sprawie remontu ul. Żeromskiego i ul. Toruńskiej 

w Kole. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Radny Radomir Piorun w imieniu mieszkańców ul. Garncarskiej i ul. Zawadzkiego podziękował 

za montaż progów zwalniających na ulicy Zawadzkiego, który na pewno przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na tym odcinku drogi.

Radny Ryszard Kasiorek powrócił do tematu montażu na ul. Zielonej w Babiaku radarowego 

wyświetlacza pomiaru prędkości rzeczywistej. Starosta Robert Kropidłowski wyjaśnił, że 

powiat kolski proponował wykonanie ww. zadania wójtowi gminy Babiak. Jednak wójt 

zdecydował, że nie przystąpi do partycypacji kosztów montażu radarowego wyświetlacza 

pomiaru prędkości ze względu na brak środków w budżecie gminy na powyższy cel. Radny 

Marek Tomicki poruszy ten temat na najbliższej sesji Rady Gminy w Babiaku. Radny Ryszard 

Kasiorek korzystając z obecności Komendanta Policji Romana Pankowskiego poprosił o 

zwiększenie liczby patroli policyjnych w gminie Babiak.



10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2020r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego za 2020r. była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. 

Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 12 do protokołu.

11. Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że ocena zagrożeń i przestępczość wśród 

dzieci i młodzieży była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Informacja 

została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 13 do protokołu.

12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że ocena zasobów Pomocy Społecznej za 

2020r. była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Informacja została przyjęta 

przez aklamację i stanowi załgcznik nr 14 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. 

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad 

używania herbu i flagi Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów 

„wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 15 do 

protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XL/ 293 /2021 i stanowi 

załgcznik nr 16 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni 

na świadczenie kompleksowych usług utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Dyrektor SP ZOZ w Kole wystąpiła z 

wnioskiem o przedłużenie zgody SP ZOZ w Kole, na wynajęcie pomieszczeń w przyziemiu budynku 

sterylizatorni o łącznej powierzchni 154,04 m2, na świadczenie kompleksowej usługi utrzymania 



czystości w obiektach użytkowanych przez SP ZOZ na okres kolejnych 3 lat.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wynajęcia pomieszczeń w przyziemiu budynku sterylizatorni na świadczenie kompleksowych 

usług utrzymania czystości w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 

głosami „za ", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania 

w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 17 do protokołu. Uchwała została podjęta jednogłośnie, 

oznaczona Nr XL/294 /2021 i stanowi załgcznik nr 18 do protokołu.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radna Alicja Wapińska otrzyma odpowiedzi na zgłoszone interpelacje na piśmie. Starosta 

Robert Kropidłowski udzielił odpowiedzi na zapytania pozostałych radnych na bieżąco.

16. Wolne głosy i wnioski.

Radny Tomasz Barański - korzystając z obecności Komendanta Powiatowego Policji Romana 

Pankowskiego podziękował za zwiększenie liczby patroli policyjnych w Kłodawie. Radny 

przypomniał, że w 2019r. interpelował w sprawie namalowania pasów poziomych na 

ul. Wyszyńskiego w Kłodawie. Kiedy planowane jest malowanie pasów, skoro projekt zmiany 

oznakowania jest już opracowany. Burmistrz Kłodawy zobowiązał się pokryć połowę kosztów 

realizacji zadania.

Radny Rafał Ławniczak - uważa, że organizacja Punktu Szczepień Powszechnych na hali 

sportowej Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole zasługuje na pochwałę. 

Mieszkańcy powiatu są zadowoleni z możliwości wyboru terminu szczepienia, braku kolejek w 

punkcie szczepień oraz sprawne przeprowadzanie szczepień. Starosta Robert Kropidłowski 

dodał, że kierownikiem punktu jest p. Robert Jokiel, natomiast pozostałą obsadę stanowią 

pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole oraz strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Kole 

oraz strażacy ochotnicy z jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.

Radna Alicja Wapińska - złożyła życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Radna Ewa Ochędalska - zwróciła uwagę, że powiat kolski składa się z kilku gmin. W każdej z 



nich jest wiele inwestycji do zrobienia. Uważa, że należy rozsądnie i sprawiedliwie dzielić 

środki, tak aby w każdej gminie wykonać inwestycje drogowe. Radny Tomasz Barański oraz 

radny Mariusz Kozajda wyrazili podobne poglądy. Radna Alicja Wapińska uważa, że skoro 

została wybrana przez mieszkańców miasta Koła, to czuje się zobowiązana do zgłaszania, które 

ulice w mieście Kole należy wyremontować.

Przewodniczący Rady również złożył życzenia wszystkim dzieciom z okazji Dnia Dziecka.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XL sesji o godz. 11.20

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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