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Protokół Nr XLIII/2021 

z XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 sierpnia 2021r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, Z-cę Komendanta 

Policji w Kole Jacka Brzęckiego, Dyrektor Iwonę Wiśniewską, Dyrektor Aleksandrę Kowalską, 

prezesa Zarządu Powiatowego Ligi Obrony Kraju Ireneusza Wojtysiaka, Ryszarda Borysiewicza, 

naczelników i wszystkich obecnych. Przewodniczący rady poinformował uczestników sesji, że 

obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 18 radnych.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 19 radnych (o godz. 920 przybył radny Waldemar Banasiak). 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XLI i XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

18 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 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 wyniku głosowania porządek obrad 

został przyjęty 18 głosami „za”, O głosów „przeciw", O głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie ąuorum.

4. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole.

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 oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 
komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału 
wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

14. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

15. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek udzielił głosu Prezesowi Zarządu Powiatowego Ligi Obrony 

Kraju w Kole Ireneuszowi Wojtysiakowi. Pan Wojtysiak poinformował wszystkich zebranych, że na 

wniosek Zarządu powiatowego LOK w Kole Rada Krajowa Ligi Obrony Kraju Uchwałą nr 39 z dnia 



18.12.2020r. nadała cztery odznaczenia: Złoty Medal otrzymali Starosta Robert Kropidłowski oraz 

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Starostwa Powiatowego w Kole p. Robert Jokiel, 

Srebrny medal otrzymali Wicestarosta Sylwester Chęciński oraz radna Alicja Wapińska.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c lipiec- sierpień. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

(do obrad dołączył radny Waldemar Banasiak)

7. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.

8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kole

Dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała o następujących sprawach:

- w dniu . zostanie wyłoniony Wykonawca na realizację zadania „Przebudowa podjazdu dla 

Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem 

odwodnień linowych";

01.09.br

- od  zostanie zatrudniony lekarz stażysta na Oddziale Wewnętrznym;01.09.br

- bardzo trudnej sytuacji kadrowo-organizacyjnej na Oddziale dziecięcym;

- ustawie o minimalnych płacach w ochronie zdrowia - zmiany wywołane ustawą spowodują 

wzrost wydatków w budżecie szpitala - ok. 165.000,00 zł miesięcznie;

- ilości wykonanych szczepień przeciwko COVID-19;

- ogłoszeniu konkursu na ordynatora oddziału wewnętrznego I;

- opracowywana jest dokumentacja w zakresie realizacji zadania „Dostosowanie infrastruktury Sali 

porodowej w SP ZOZ do porodów rodzinnych". Szacowany koszt planowanej inwestycji wyniesie 

ok. 1 845 000,00 zł brutto. Dokumentacja projektowa do ww. zadania zostanie opracowana do 

.;31.08.br

- trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji 

architektoniczno- budowalnej dla zadania pn.: „Przebudowa Oddziału Wewnętrznego I w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". 

01.09.br
01.09.br
31.08.br


Dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała na zapytania radnego Marka Banaszewskiego w 

temacie: wysokości zobowiązań wymagalnych szpitala na dzień 30.06.2021r., które wynoszą ok. 

3 500 000,00 zł. Wzrost zobowiązań wymagalnych jest skutkiem trudnej sytuacji finansowej 

zakładu. Natomiast wynik finansowy na koniec I półrocza wykazuje stratę w wysokości. 340 360,46 

zł.

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 (załgcznik nr 5 do protokołu).

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

projekt uchwały.

Przewodniczgcy Rady Marek Świgtek 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 zostało podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XL1U /304 /2021 i stanowi załgcznik nr 7 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 Świgtek 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 podjęto 19 

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

ww. sprawie stanowi załgcznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XUII/305/2021 i stanowi załgcznik nr 9 do 

protokołu.



Z okazji 45-lecia pracy zawodowej Starosta Kolski Robert Kropidłowski wraz z Zarządem Powiatu 

Kolskiego oraz radnymi Powiatu Kolskiego złożyli gratulacje i serdeczne podziękowania za lata 

pracy Naczelnik Wydziału Finansów Pani Amelii Woźniak.

(obrady opuścił radny Jarosław Sobański)

11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Analizę i 

prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonano na podstawie wskaźników ekonomiczno - 

finansowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017r. Powyższa 

analiza przeprowadzona została w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym 

wskaźnikom i tak: wskaźnik zyskowności wynosi 0 pkt, wskaźnik płynności - 0 pkt , wskaźnik 

efektywności - 10 pkt, wskaźnik zadłużenia -8 pkt. SP ZOZ w Kole uzyskał 18 punktów co stanowi 

ocenę negatywną sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji głos zabrali Wicestarosta Sylwester Chęciński, wiceprzewodniczący rady Ryszard 

Kasiorek oraz Mariusz Kozajda, którzy przyznali, że pomimo negatywnej oceny sytuacji 

ekonomiczno- finansowej w SP ZOZ w Kole Powiat Kolski nadal powinien wspierać szpital.

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

sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu 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 „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 

ww. sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIII/ 306 /2021 i stanowi załącznik nr 11 

do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Przedłożone 

zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego 

Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole oraz 



do rzeczywistego zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zmiana dotyczy wykreślenia ze 

Statutu Poradni Diabetologicznej, która nie funkcjonowała.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W 

głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. H/ 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 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIII/ 307/2021 i stanowi załgcznik nr 13 

do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 
komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko ordynatora oddziału 
wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia omówiła projekt uchwały w sprawie wytypowania 

przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru kandydata na 

stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki 

Zdrowotnej w Kole. Do składu komisji konkursowej został wytypowany sekretarz Artur Szafrański.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzgcego w skład komisji konkursowej do wyboru 

kandydata na stanowisko ordynatora oddziału wewnętrznego I 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 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIII/ 308 /2021 i stanowi załgcznik nr 15 

do protokołu.

14. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowalnego w Kole była omawiana na Komisji Gospodarczej. Informacja 

została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 16 do protokołu.



15. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2020r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. 

Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni nie zgłaszali zapytań i interpelacji.

Przerwa w obradach od godz. 10.25-10.45

Radni mieli okazję obejrzeć film oraz wystawę upamiętniają "Ofiary nalotu lotnictwa niemieckiego 
w dniu 2 września 1939 r. na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec kolejowy w Kole", 
przygotowanych przez Pracowników Starostwa Powiatowego w Kole.

17. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLI11 sesji o godz. 1050

Protokółowała:

Malwina Morzycka

MćUuAĄ/UL Ho PRZEWODNICZĄCY
Rady PowiahrKolskiego


