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Protokół Nr XLIV/2021 

z XLIV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 30 września 2021r.

1. Otwarcie sesji

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

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, 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. 932 przybył radny Marek Tomicki). Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XLI11 sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 1/1/ 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 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", 0 głosów „przeciw", 0 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 quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XLI11 sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

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

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

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Kole

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

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej.

16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się 
Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu 
planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku.

17. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole na temat melioracji w 
powiecie kolskim.

18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

19. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów 
na terenie powiatu kolskiego za 2020 rok.

20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zamknięcie obrad.



6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c wrzesień. Materiały te stanowiq załqcznik nr 4 do protokołu.

(do obrad dołączył radny Marek Tomicki)

7. Zapytania i interpelacje.

Radny Lech Spliter zapytał o przebudowę ul. Konopnickiej w Kole, zwrócił uwagę, że został 
wykonany tylko niewielki odcinek drogi.

Starosta udzielił odpowiedzi informując, że zostało wykonane tylko połączenie ul. Konopnickiej 
z ul. Staffa w Kole w związku z przebudową tej drugiej ulicy. Powiat będzie chciał przystąpić do 
kompleksowej przebudowy ul. Konopnickiej, jednak w pierwszej kolejności wystosowano pismo do 
Burmistrza Koła z zapytaniem czy planuje przebudowę kanalizacji w ww. ulicy.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r.
Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że szczegółowo omówiła 

proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła dodatkowe zmiany, 

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załgcznik nr 5 do protokołu).

Radny Tomasz Barański zapytał o zabezpieczenie środków finansowych na remont drogi powiatowej 

na odcinku Bierzwienna Długa - Dziubin.

Starosta poinformował, że remont drogi będzie realizowany.

Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała, że środki finansowe na remont ww. drogi pochodzą 

niewykorzystanych środków na remonty i przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy 

Kłodawa.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczqcy Rady Marek Świqtek 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 „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/309/2021 i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu.



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

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła 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 no 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 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/310/2021 i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Zgodnie z 
uchwalonymi zasadami zbycie aktywów trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 
20.000,00 zł wymaga uzyskania zgody Rady Powiatu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Kole pismem z dnia 16 sierpnia 2021 roku zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na 
zbycie aktywów trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00 zł w formie sprzedaży 
lub kasacji. Środki trwałe przeznaczone do zbycia są technicznie przestarzałe, a ich modernizacja i 
naprawa jest niemożliwa i nieopłacalna.

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

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia 

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 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 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/311/2021 i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.



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

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz 

Ziemniak.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole złożył wniosek dot. uregulowania stanu prawnego gruntu 

nieruchomości oznaczonej numerem działki 1302/7 ark. mapy 8, położonej w Grzegorzewie, 

będącej własnością osób prywatnych. Powyższa działka wykorzystana zostanie pod poszerzenie 

pasa drogowego drogi powiatowej i wykupiona zostanie od jej właścicieli. Po nabyciu 

przedmiotowej działki zostanie ona oddana 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 12 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/312/2021 i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.

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

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz 

Ziemniak.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole złożył wniosek o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości 

oznaczonej numerem 352/3 ark. mapy 2 o pow. 0,0014 ha, położonej w Kłodawie, przy ul. 

Witanowskiego, gdyż posadowiony jest na niej budynek mieszkalny wraz z częścią budynku 

garażowego. W przedmiotowej sprawie Zarząd Powiatu Kolskiego wydał decyzję o wygaśnięciu 

trwałego zarządu, z uwagi na fakt, że działka nr 352/3 nie jest zajęta pod drogę powiatową, 

ponieważ stanowi tereny mieszkaniowe.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.



Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 

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

„wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 14 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/313/2021 i stanowi załqcznik nr 15 do 

protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz 

Ziemniak.

Właściciel firmy Konrad Marek - M.K. STELLA Konrad Marek pismem z dnia 10.08.2021 r. wystąpił 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza wody na nieruchomości położonej 

w obrębie Koło, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 10/16 arkusz mapy 

14, będącej własnością Powiatu Kolskiego, będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole. Powyższy wniosek związany jest z planowaną budową przyłącza 

wodociągowego do nieruchomości będącej własnością wnioskodawcy. Zezwolenie na 

przedmiotowe zadanie wiąże się z obciążeniem nieruchomości służebnością przesyłu, które jest 

przewidziane w art. 305' ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2020 poz. 1740 

t.j. z późn. zm.)

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obcigżenia 

służebnościg przesyłu nieruchomości stanowigcej własność Powiatu Kolskiego. W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 

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

stanowi załgcznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/314/2021 i stanowi załgcznik nr 17 do 

protokołu.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych.

Projekt uchwały przedstawił członek Zarządu Powiatu Kolskiego Zbigniew Szarecki.

Propozycja zaliczenia drogi położonej na działkach o numerach ewidencyjnych: 166/1, 174, 86/1, 

175, 15/11 obręb Drzewce, 108/2 obręb Witowo gm. Osiek Mały do kategorii dróg powiatowych 

gm. Osiek Mały uzyskała pozytywną opinię Wójta Gminy Osiek Mały, zarządów sąsiednich 

powiatów oraz została uzgodniona z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Zaliczenie 

wskazanej drogi gminnej do kategorii dróg powiatowych stanowi zapewnienie ciągłości drogi nr 

3206P oraz uporządkuje pod względem zarządczym (administracyjnym) miejscową sieć drogową.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia 

drogi do kategorii dróg powiatowych. 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujgcych 

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XUV/315/2021 i stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej

Projekt uchwały przedstawił członek Zarządu Powiatu Kolskiego Zbigniew Szarecki.
Propozycja pozbawienia kategorii dróg powiatowych dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3206P 

położonych na działkach o numerach: 38, 35/3, 39/3, 39/5, 34/2 obręb Drzewce, 70/3, 77/1, 34/1, 

29/2, 92/7, 95/1, 29/1, 92/5, 96/5, 29/4 obręb Szarłatów, 116/2, 85/4 obręb Łuczywno, gm. Osiek 

Mały uzyskała pozytywną opinię Wójta Gminy Osiek Mały, zarządów sąsiednich powiatów oraz 

została uzgodniona z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Funkcja drogi powiatowej nr 

3206P na odcinkach od skrzyżowania w m. Drzewce do odkrywki "Drzewce" od odkrywki 

"Drzewce" do skrzyżowania z nowo powstałym ciągiem drogi nr 3206P w m. Łuczywno położona 

na w/w działkach nie mieści się w kategorii dróg powiatowych wynikających z definicji zawartej w 

ustawie o drogach publicznych. Jest to droga o znaczeniu lokalnym i stanowi uzupełniającą sieć 

dróg służących miejscowym potrzebom. Pozbawione kategorii drogi powiatowej w/w drogi 

zostaną zaliczone do kategorii drogi gminnej, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę Gminy 

Osiek Mały (art. 10 ust. 3 w/w ustawy). Pozbawienie przedmiotowych dróg kategorii dróg 



powiatowych i zaliczenie ich do dróg gminnych przyczyni się do uporządkowania obecnego układu 

drogowego oraz ujednolici sposób administrowania nimi.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

pozbawienia drogi dotychczasowej kategorii drogi powiatowej. 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 20 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/316/2021 i stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu.

16. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu 
finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2021 roku

Przewodniczący rady poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu kolskiego za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kolskiego na lata 2021-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 

2021 r. była szczegółowo omawiana przez Skarbnika Zygmunta Sołtysiaka na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 10.04-10.20

17. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole na temat melioracji w 
powiecie kolskim.

Informację przedstawił zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Kole Piotr Skórka. Poinformował o 
wykonanych w roku bieżącym na terenie powiatu kolskiego pracach: przy dopływie rzeki Rgilewki, 
na rzece Kiełbasce Dużej, na wale rzeki Warty - polder Gozdów, ponadto wykonywane były 
koszenia wałów. Poinformował również o planowanych inwestycjach na rok 2022 r.

Starosta podziękował Zarządowi Zlewni w Kole za wszystkie przeprowadzone inwestycje na terenie 
powiatu kolskiego.

Radny Ryszard Kasiorek zgłosił wniosek dot. oczyszczenia rowów Strugi Kiełczewskiej na odcinkach 
od Krukowa i Dębna Poproboszczowskiego z uwagi na podtapianie okolicznych pól uprawnych.



Zastępca dyrektora Piotr Skórka poinformował, że Struga Kiełczewska była oczyszczana dwa lata 
temu dlatego raczej niemożliwe będzie wygospodarowanie w bieżącym roku środków finansowych 
na to zadanie. Może to zostać wprowadzone do planu na 2022 r.

Radny Mariusz Kozajda poprosił o więcej informacji odnośnie prac już zrealizowanych i tych, które 
będą realizowane w 2022 r. na wałach rzeki Warty na odcinku Koło - Gozdów.

Zastępca dyrektora Piotr Skórka przybliżył szczegóły prowadzony prac oraz zamierzenia przyszłych 
prac.

Radny Tomasz Barański chciał przeprosić dyrektora Zarządu Zlewni w Kole p. Bartczaka za swoją 
wypowiedź przy okazji przedstawiania przez dyrektora informacji w powyższym temacie w 2020 r. i 
podziękował za prace przeprowadzone na rzece Rgilewce w Kłodawie. Radny poruszył również 
kwestię otwierania i zamykania jazów na rzece Rgilewce.

Radny Rafał Ławniczak zapytał na jakim etapie są regulacje prawno - finansowe związane z 
podziałem i regulacją kanałów, cieków. Czy wykupu gruntów są z góry uregulowane czy realizowane 
są na wniosek.

Zastępca dyrektora Piotr Skórka poinformował, że wykupu realizowane są na wniosek lub przy 
okazji prowadzonych inwestycji na ciekach wodnych.

Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

18. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
Informacje przedstawiła dr Dominika Bender. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przeprowadzono 174 kontroli warunków 

higieniczno - sanitarnych oraz 27 kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźni, 47 kontrole środków 

transportu do przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, 201 kontroli środków transportu do 

przewozu zwierząt na miejscu oraz 37 kontroli miejsc pozyskiwania mleka. W ww. okresie do 

badań w kierunku Gąbczastej Encefalopatii Bydła (BSE), która jest chorobą włączoną do wykazu 

chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zgłaszania i zwalczania pobrano 25 próbek 

od bydła poddanego ubojowi w ubojniach znajdujących się na terenie powiatu kolskiego. W 

próbkach tych nie stwierdzono wyniku dodatniego.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole sprawuje przedmiotowy nadzór nad 365 podmiotami 

prowadzącymi działalność nadzorowaną ponadto 2703 gospodarstwami z bydłem, 671 

gospodarstwami z trzodą, 35 gospodarstwami kóz i owiec przeprowadza kontrole na miejscu w 

siedzibie stada dotyczące oznakowania i rejestracji zwierząt, w szczególności wypełniania 

obowiązku prowadzenia księgi rejestracji i wyposażenia bydła oraz koniowatych w paszporty.

W omawianym okresie przeprowadzono 10927 badań diagnostycznych w 427 gospodarstwach w 

kierunku gruźlicy bydła, 4641 badań serologicznych w 320 gospodarstwach w kierunku EBB, 4641 



badań serologicznych w 320 gospodarstwach w kierunku brucelozy bydła, 1651 badań 

diagnostycznych w kierunku choroby Aujeszkyego, zaszczepiono 10901 psów przeciwko 

wściekliźnie. Na przestrzeni omawianych miesięcy na terenie powiatu kolskiego przeprowadzono 

58 obserwacji zwierząt na zgłoszenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole, 

w tym w 20 przypadkach psy zgłoszone do obserwacji nie były szczepione przeciwko wściekliźnie, 

właściciele tych psów zostali ukarani mandatami karnymi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole w związku z możliwością niekontrolowanego 

rozprzestrzeniania się ASF u świń i dzików podjął współpracę z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym w Kole celem bieżącego nadzoru w zakresie bezpieczeństwa żywności i 

żywienia, dodatkowo rozpoczął nadzór nad odstrzałem sanitarnym dzików przez myśliwych z 

terenu powiatu Kolskiego.

Starosta zapytał czy występowały na terenie powiatu kolskiego przypadki brucelozy.

Pani Bender poinformowała, że nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania. 

Przewodniczący rady Marek Świątek zapytał jaka jest populacja dzików na terenie powiatu.

Pani Bender poinformowała, że każde koło łowieckie ma obowiązek wykonania inwentaryzacji 

zwierząt. Jednak pogłowie nie jest możliwe do policzenia co do sztuki.

Radny Zbigniew Szarecki nawiązał do populacji dzików informując, że nie da się zliczyć wszystkich 

dzików, trudno bowiem określić ile dana locha będzie miała młodych.

Informacja była szczegółowo omawiana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii na posiedzeniu 
Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja została przyjęta przez aklamację i 
stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

19. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów 
na terenie powiatu kolskiego za 2020 rok.

Przewodniczący rady poinformował, że informacja o wynikach kontroli obiektów na terenie 
powiatu kolskiego za 2020 r. była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu.

20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni nie zgłaszali zapytań i interpelacji.

21. Wolne głosy i wnioski.



Radny Tomasz Barański podziękował za organizację II Gali Mistrzów Powiatu Kolskiego, za 
wyróżnienie osób, które odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach na arenie ogólnopolskiej.

Przewodniczący rady Marek Świątek odczytał list z podziękowaniami za słowa uznania ze strony 
Rady Powiatu Kolskiego w kontekście ukazania się na rynku wydawniczym publikacji pt. „Tablice 
pamiątkowe z lat 1901-2020 w kościołach ziemi kolskiej świadkami historii".

Następnie Przewodniczący rady odczytał list z podziękowaniami za przekazanie przez Starostę 
kolskiego flagi powiatu kolskiego dla klubu Koło nad Wartą w Chicago.

22. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLIV sesji o godz. 1053


