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Protokół Nr XLI/2021 

z XLI sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 25 czerwca 2021r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1200 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników i wszystkich obecnych.

Przewodniczący na samym początku wspomniał, że w dniu dzisiejszym jest zakończenie roku 

szkolnego. Z tej okazji życzył dyrektorom, nauczycielom i uczniom dużo słońca oraz spokojnych i 

udanych wakacji, a także bezpiecznego powrotu do szkoły.

3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 19 radnych.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 21 radnych (o godz. 1247 przybył radny Jarosław Sobański, o 

godz. 1533 przybył radny Zbigniew Szarecki). Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XL

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

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

ww. sprawie stanowi załgcznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad projektów uchwał w 

sprawie:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r. i umieszczenie go jako pkt 12



b) pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Kole i umieszczenie go jako pkt 13 porządku obrad a pozostałe punkty przesunąć o jeden. 

Projekty uchwał zostały przesłane radnym przed sesją.

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący rady poddał pod 

głosowanie:

1) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole za 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania 

powyższy wniosek został przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

2) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie pokrycia wyniku 

finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. W wyniku 

głosowania powyższy wniosek został przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po 

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

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XL sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.



8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 
2020r.

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 
komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Zdrowotny w Kole.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

b) debata,

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020r.,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia 
powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd 
Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020r.,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły 
wykonania budżetu powiatu za 2020r.,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu 
budżetu powiatu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania 
budżetu za 2020r.,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,



d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2020r.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c czerwiec. Materiały te stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Do przedstawionej informacji z działalności Zarządu Powiatu odniósł się radny Tomasz Barański, 

który poprosił o sporządzenie wykazu, które podmioty, firmy i instytucje oraz w jakiej wysokości 

otrzymały dofinansowanie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Radna Alicja Wapińska podziękowała za wykonywanie wielu zadań drogowych.

Radny Lech Spliter pochwalił Zarząd za podjęcie decyzji o utworzeniu w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie kierunku technik górnik i technik geolog.

7. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.
(obrady opuścił radny Marek Tomicki)

8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 

2020r.

Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła informacje w zakresie:

- działalności szpitala obejmujące liczbę i strukturę wykorzystania łóżek na poszczególnych 

oddziałach;

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- podstawowej opieki medycznej;

- ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego;

- informacje o zatrudnieniu;

- realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

- strukturę przychodów i kosztów SP ZOZ w Kole;

- strukturę aktywów i pasywów SP ZOZ w Kole;

- otrzymane dotacje i darowizny.



Przewodniczqcy rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informacje z działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r. przez aklamację. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

(do obrad dołączył radny Jarosław Sobański)

9. 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 8 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. 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 9 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLI /295 /2021 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu

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

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i dostosowania 

limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji. 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 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 11 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona NrXLI/296/2021 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.



11. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 

komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw

lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

ponieważ zapytań ani uwag do projektu uchwały nie było, przewodniczący rady Marek Świątek 

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu 

tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora 

do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ 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 13 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLł/297/2021 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2020r.

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Mariusz Kozajda. Dyskusji nad projektem 

uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole za 2020r. 1/1/ 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 15 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLI/298/2021 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący rady Mariusz Kozajda. Zgodnie z zapisami ustawy o 

działalności leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 12 610 538,24 

zł oraz ujemnego wyniku finansowego netto za rok 2020 w wysokości 1 007 254,81 zł nastąpi z 



zysków z lat następnych. Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pokrycia 

wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 17 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLI/299/2021 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania, 

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

Starosta Robert Kropidłowski na wstępie zaznaczył, że rok 2020 z uwagi na wystąpienie pandemii 

koronawirusa COVID-19 był dla wszystkich rokiem szczególnym i trudnym. W 2020 roku Zarząd 

Powiatu Kolskiego z uwagi na walkę z wirusem SARS-COV-2 starał się racjonalnie gospodarować 

budżetem powiatu oraz odpowiedzialnie podchodzić do planowanych zadań inwestycyjnych nie 

przerywając przy tym realizacji już trwających zadań i ważnych dla społeczeństwa projektów.

Raport zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez 

powiat kolski oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób wykonania uchwał Rady 

Powiatu Kolskiego. Uwzględnione zostały również inne informacje niezbędne do uzyskania 

dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Kolskiego. Starosta Robert Kropidłowski w 

dalszej kolejności przedstawił: 

- ogólną charakterystykę powiatu, 

- stan finansów powiatu, 

- wydatki inwestycyjne powiatu kolskiego, 

- informacje o stanie mienia powiatu, 

- informacje o realizacji polityk, programów i strategii, 

- ocenę realizacji uchwał rady powiatu kolskiego, 

- ocenę działań administracji powiatowej, 

- realizację zadań oświatowych, 

- ocenę stanu dróg powiatowych, 

- funkcjonowanie systemu pomocy społecznej, 

- informację o publicznym transporcie zbiorowym, 

- stan bezrobocia w powiecie,



- bezpieczeństwo publiczne,

- informacja w zakresie promocji ochrony zdrowia,

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- bezpieczeństwo drogowe,

- realizację projektów ze środków UE.

b) debata,

Radny Mariusz Kozajda zaznaczył, że raport o stanie powiatu za rok 2020 został profesjonalnie 

przygotowany. Życzył, aby w kolejnych latach Powiat Kolski miał możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych na wykonie wielu inwestycji.

Radny Rafał Ławniczak w imieniu Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego wyraził opinię na temat 

Raportu o stanie powiatu. W pierwszej kolejności wyraził słowa uznania dla osób, które 

opracowywały Raport. Na podstawie prezentowanego materiału widać w jakich kierunkach 

pracowała Rada Powiatu oraz jednostki organizacyjne powiatu. Zaznaczył, że od wielu lat bolączką 

są duże inwestycje w zakresie opieki zdrowotnej, transportu czy szkolnictwa. Cieszy zwiększenie 

ilości środków inwestycyjnych. Dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi udało się 

wykonać wiele dróg. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zagłosuje za udzieleniem wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu za 2020r.

Radny Ryszard Kasiorek podkreślił, że Zarząd Powiatu jest bardzo zaangażowany w pozyskanie 

środków zewnętrznych. Nie można byłoby wykonać wielu inwestycji bez wsparcia rządowego. Jako 

strażak podziękował za wsparcie finansowe, które od 2 lat jest przekazywane dla jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Kolskiego.

Radna Alicja Wapińska podziękowała Staroście i pozostałym członkom Zarządu za pozyskanie wielu 

środków zewnętrznych, dzięki którym udało się zrealizować wiele inwestycji. Będzie głosowała za 

udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Radny Tomasz Barański zauważył, że Powiat Kolski wykonując wiele inwestycji nie musi 

posiłkować się kredytami. Rada Powiatu co miesiąc dokonuje zmian w budżecie Powiatu, 

przeznaczając środki na służbę zdrowia, oświatę, drogownictwo. Sugeruje, aby środki na remonty 

dróg były dzielone biorąc pod uwagę ilość km dróg powiatowych w danych gminach. Współpraca 

w Radzie Powiatu jest bardzo dobra.

Radna Ewa Ochędalska podziękowała pracownikom Starostwa Powiatowego, wykonanie 

większości zadań było możliwe dzięki pracy wielu osób.



Wicestarosta Sylwester Chęciński odniósł się do wypowiedzi radnego Tomasza Barańskiego. 

Inwestycje drogowe wykonywane są w każdej gminie, jednak w mieście Kole ruch samochodowy 

jest największy. Jako przykład podał badanie natężenia ruchu przeprowadzonego na ul. Toruńskiej 

w Kole, z którego wynika, że jest dwa razy większe niż na drodze krajowej nr 92. W związku z 

powyższym wykonanie obwodnicy miasta Koła powinno być projektem strategicznym do 

wykonania.

Radny Lech Spliter także wyraził wyrazy uznania dla prac Zarządu Powiatu w 2020r.

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2020r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczqcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Zarzgdowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 

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

„wstrzymujqce". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLI/ 300/2021 i stanowi załqcznik nr 21 do protokołu.

Starosta Robert Kropidłowski podziękował za udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiemu wotum 

zaufania i pozytywną ocenę prac Zarządu Powiatu. Jak podkreślił Starosta realizacja wszystkich 

zadań i osiągnięcie zamierzonych celów było możliwe dzięki dobrej współpracy Rady Powiatu. 

Wszyscy radni, niezależnie od przynależności politycznej zgodnie głosowali za wykonaniem wielu 

zadań, które Zarząd Powiatu rekomendował Radzie.

Radny Tomasz Barański korzystając z okazji serdecznie podziękował przewodniczącemu rady 

Markowi Świątkowi za sprawne prowadzenie obrad, współpracę i podejmowanie rozmów z 

radnymi.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu, 

sprawozdania finansowego,

Starosta Robert Kropidłowski jako przewodniczący Zarządu Powiatu przystąpił do 

przedstawienia najistotniejszych danych dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu z 

wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.



Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 116 497 625,73 zł, co stanowi 102,91 % 

planu dochodów po uwzględnieniu zmian.

Wydatki wykonano w kwocie 110 238 243,84 zł, co stanowi 93,14% planu wydatków po 

zmianach.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- transport i łączność - 22 890 580,19 zł tj. 20,77%

- administracja publiczna - 10 194 222,02 zł tj. 9,25%

- pomoc społeczna (dz.852 i 853) - 10 025 353,98 zł tj. 9,09%

- oświata i wychowanie (dz.801 i 854 - 50 723 725,48 zł tj. 46,01%

- bezpieczeństwo publiczne - 6 436 308,51 zł tj. 5,84 %

- pozostałe wydatki - 9 968 053,66 zł tj. 9,04%

Następnie Starosta poinformował, że na inwestycje wydatkowano kwotę 22 062 776,88 zł z 

czego na zadania drogowe wydatkowano kwotę 17 203 949,83 zł. Zadania drogowe zostały 

dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.

Starosta zwrócił uwagę, że z budżetu powiatu w 2020r. udzielono dla SP ZOZ w Kole 

dofinansowanie na zadania:

• Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem" na kwotę 

3 705 339,21 zł;

• „Zakup sprzętu - wyposażenia pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole" na kwotę 

620 460,00 zł;

• „Zakup respiratora dla SP ZOZ w Kole na kwotę 23 646,92 zł.

Starosta Robert Kropidłowski wspomniał, że na dzień 31.12.2020r. wartość księgowa brutto 

mienia powiatowego wyniosła 201 569 833,16 zł. Powiat był właścicielem gruntów o wartości 

14 311322,51 zł i powierzchni 611,6930 ha z czego 584,5320 ha zajęte było pod drogi 

powiatowe.

Na koniec 2020r. wysokość zobowiązań wyniosła 7 808 583,50 zł i dotyczyła zaciągniętych 

kredytów bankowych w wysokości 3 222 734,50 zł oraz poręczenia 2 kredytów bankowych 

zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole w 2010r. i 2019r. - 4 585 849,00 zł, które dotychczas nie 

były uruchomione.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym składającą 

się z bilansu z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu jednostek 



budżetowych, zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, zbiorczego 

zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Na koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym zwrócił się do Rady 

Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz podziękował radnym, pracownikom 

Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020r., sprawozdanie finansowe, informacja o stanie 

mienia powiatu oraz przemówienia Starosty stanowię załącznik nr 22 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2020r,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr SO- 

5/0954/156/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

23 kwietnia 2021r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok wraz z informacją o stanie 

mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

(do obrad dołączył radny Zbigniew Szarecki)

c) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za rok 2020.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 

rok. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 

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

ww. sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona NrXLI/301 /2021 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.



Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu 

powiatu za 2020 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Kolskiego,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Wapińska odczytała Uchwałę Nr 1/2021 Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o 

wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2020 rok i wystąpienia z 

wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2020 rok. Komisja 

Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca się do 

Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu 

powiatu za 2020 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda i odczytał Uchwałę Nr SO-5/0955/213/2021 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 czerwca 2021r. w 

sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego w sprawie 

udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2020r. Opinia RIO jest pozytywna, wymieniona 

uchwała stanowi załqcznik nr 27 do protokołu.

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczących Komisji Rady Powiatu o 

przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020r.

Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu za 2020r. przedstawili:

- przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów-Jarosław Sobański

- przewodniczący Komisji Gospodarczej - Łukasz Królasik

- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Marek Marciniak

- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - Lech Spliter 

przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -

Radomir Piorun

Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 28 do protokołu.



d) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2020 rok.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

absolutorium dla Zarzqdu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. 

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosy „wstrzymujgce". Imienny wykaz głosowania w ww. 

sprawie stanowi załgcznik nr 29 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLI/ 302 /2021 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek podsumowując wyniki głosowania powiedział, że rok 2020 z 

uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa był trudnym rokiem budżetowym i organizacyjnym 

dla powiatu kolskiego. Pomimo pandemii udało się jednak zrealizować wiele inwestycji. 

Przewodniczący podkreślił, że wszyscy radni pozytywnie ocenili działalność Zarządu Powiatu za 

2020 rok. Dzięki zgodzie w radzie i dobrej współpracy udało się osiągnąć wiele zaplanowanych 

celów, wykonać szereg inwestycji drogowych oraz podtrzymać dobrą współpracę powiatu z 

gminami. W imieniu Rady Powiatu złożył gratulacje Zarządowi Powiatu, Skarbnikowi i naczelnik 

Wydziału Finansów za zaangażowanie i wykonaną pracę.

Radna Alicja Wapińska dodała, że wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca 

wielu osób. Złożyła gratulacje Zarządowi Powiatu z okazji otrzymanego absolutorium. 

Podziękowania skierowała również do Skarbnika Powiatu, służb finansowych i wszystkich 

pracowników Starostwa Powiatowego za odpowiedzialne realizowanie założeń budżetu.

Starosta Robert Kropidłowski podziękował za udzielone absolutorium dla Zarządu Powiatu. Słowa 

uznania skierował do przedstawicieli władz rządowych, w szczególności do posłów: Leszka 

Galemby, Witolda Czarneckiego, Zbigniewa Hoffmana, senator Margarety Budner, wojewody 

Michała Zielińskiego oraz wicewojewody Anety Niestrawskiej. Dzięki ww. osobom Powiat Kolski 

miał możliwość pozyskania wielu środków na realizację inwestycji nie tylko drogowych, ale także 



tak długo oczekiwanych w kolskim szpitalu. Starosta korzystając z okazji słowa podziękowania 

skierował również do dyrekcji Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni nie składali interpelacji i zapytań

18. Wolne głosy i wnioski.

Radna Dorota Gałdyn oraz radny Tomasz Barański zgłosili konieczność podjęcia przez PZD w Kole 

interwencji, w zakresie wykoszenia rowów oraz terenów zielonych na terenie gminy Kłodawa i 

Kościelec.

Radny Mariusz Kozajda zwrócił uwagę na konieczność wygospodarowania kilku miejsc 

parkingowych w centrum miasta Koła oraz w okolicy Starostwa Powiatowego w Kole.

Radna Alicja Wapińska w związku z zakończeniem roku szkolnego życzyła wszystkim uczniom i 

pracownikom oświaty bezpiecznych wakacji.

Ad 19. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLI sesji o godz. 1545

Protokółowała:

Malwina Morzycka

IW i

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu,Kolskiego

Marek świątek


