
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

BRZ.0002.10. 2021

Protokół Nr XLV/2021 

z XLV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 28 października 2021r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLV sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał wiceprzewodniczący rady 

Ryszard Kasiorek.

2. Powitanie gości

Wiceprzewodniczący rady powitał radnych, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, Dyrektor Iwonę 

Wiśniewską, naczelników i wszystkich obecnych. Wiceprzewodniczący rady poinformował 

uczestników sesji, że obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

3. Stwierdzenie quorum

Wiceprzewodniczący rady na podstawie listy obecności, stwierdził iż na 21 radnych w sesji 

uczestniczy 19 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XLIV sesji Rady Powiatu Kolskiego. 

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

19 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

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

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

porządku obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 19 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 XLIV 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 udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI11/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 25 marca 2021 roku 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 Powicie Kolskim w 2021r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego 
do roku 2024 z perspektywą do roku 2030" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 
2030"

14. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020"

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

16. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie 
powiatu kolskiego.

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 październik. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje.

Radna Alicja Wapińska odniosła się do prowadzonej inwestycji na ul. PCK w Kole. Z relacji 

mieszkańców dowiedziała się, że Wykonawca wywozi ziemię na plac znajdujący się przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Kole. Poza tym ciężki sprzęt niszczy nawierzchnię na ul. Blizna w Kole. 

W związku z powyższym zadała pytanie, kto naprawi uszkodzenia na ul. Blizna w Kole?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że wyda dyspozycję Powiatowemu Zarządowi Dróg w 

Kole, aby dokonali wizji lokalnej i oszacowali zniszczenia nawierzchni ulicy Bliznej w Kole.

Radny Marek Tomicki poruszył temat stanu Izby Przyjęć w SP ZOZ w Kole. Należy pilnie 

przeprowadzić remont tej części szpitala. Dodatkowo wspomniał, że maszt flagowy, który jest na 

terenie szpitala także wymaga naprawy.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że Dyrektor Iwona Wiśniewska na ostatnim 

posiedzeniu Zarządu poinformowała, że w wyniku rozstrzygnięcia drugiego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa 

Medycznego oraz przedsionka Izby Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych" wpłynęła 

jedna oferta na kwotę przewyższającą zabezpieczone na to zadanie środki. Brakująca kwota wynosi 

83.792,71 zł brutto. W projekcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu 

Zarząd proponuje zabezpieczyć brakujące środki, aby pani Dyrektor mogła podpisać umowę z 

Wykonawcą.

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

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że skarbnik Zygmunt Sołtysiak 

szczegółowo omówił proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła 

dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 5 do 

protokołu).

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

projekt uchwały.



Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kosiarek 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", O głosów „przeciw" i O 

głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/317/2021 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 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.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kosiarek 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 zostało 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 XLV/318/2021 i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie.

Naczelnik Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały. Proponuje się przyznanie dotacji dla 

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie w wysokości 10.000 zł z 

przeznaczeniem na wymianę tablicy rozdzielczej mieszczącej się na kościele parafialnym.

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

uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w 

Grzegorzewie. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 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 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/319/2021 i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia rocznego planu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w ustawie. 

Zgodnie z ww. ustawą współpraca ta może odbywać się w szczególności w formie zlecania 

organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Zlecanie może mieć formę powierzenia 

lub wspierania realizacji zadania.

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

projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie na 2022r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głos „wstrzymujący się". 

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLV/ 320/2021 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego 
z dnia 25 marca 2021 roku 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 
Powicie Kolskim w 2021r.

Projekt uchwały przedstawiła p. Agnieszka Rusin Dyrektor PCPR w Kole. Zmiana dotyczy 

przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR. Z uwagi 

na panującą pandemię pozostały niewykorzystane środki z dofinansowania uczestnictwa osób 



niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 

37 930,00 zł, zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z 

wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w kwocie 

38 136,11 zł oraz zwrotu wydatków na usługi rynku pracy w wysokości. 3 520,60 zł. 

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie do przedmiotów 

ortopedycznych w wysokości 30 000,00 zł, dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w 

kwocie 15 000,00 zł oraz dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w 

wysokości 34 586,71 zł.

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

projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXXVIII/270/2021 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 marca 2021 roku 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 Powicie Kolskim w 2021c W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 18 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 

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

załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona NrXLV/ 321 /2021 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego 
do roku 2024 z perspektywą do roku 2030" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko 
Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do roku 
2030"

Projekt uchwały przedstawiła Zastępca naczelnika Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska 

Ilona Rosiak. Podstawowym celem sporządzenia Programu ochrony środowiska jest realizacja 

przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska. Program stanowi podstawę 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem. Opracowanie dokumentu przyczyni się do 

poprawy porządkowania zarządzania środowiskiem na terenie Powiatu. Prognoza oddziaływania na 

środowisko dla programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego została opracowana w celu 

określenia wpływu na środowisko zadań oraz celów w zawartych programie podstawą prawną do 

jej wykonanie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.



Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do 

roku 2030" oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Kolskiego do roku 2024 z perspektywą do ro roku 2030". W głosowaniu imiennym udział 

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

głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLV/ 322/2021 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu

14. Raport z wykonania „Programu ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020" 

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kasiorek poinformował, że raport z wykonania „Programu 

ochrony środowiska Powiatu Kolskiego na lata 2017-2020" był omawiany na posiedzeniu 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Raport zostaje przyjęty przez aklamację i 

stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Wiceprzewodniczący rady oraz Sekretarz Powiatu zreferowali informacje o złożonych 

oświadczeniach majątkowych. Wiceprzewodniczący rady poinformował, że wpłynęły informacje 

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, w których 

podano, że wszystkie wymagane przepisami prawa osoby złożyły oświadczenia majątkowe w 

wymaganym ustawowo terminie i podczas ich analizy nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Informacje stanowią załącznik nr 19 do protokołu.

16. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie 
powiatu kolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kasiorek poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań 

oświatowych za rok 2020/2021 w szkołach na terenie powiatu kolskiego była omawiana na Komisji 

Spraw Społecznych. Informacja zostaje przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu.



17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski na bieżąco udzielał odpowiedzi na zapytania radnych.

18. Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach radni: Jarosław Sobański, Radomir Piorun, Lech Spliter, Mariusz 
Kozajda dyskutowali na temat promocji szczepień przeciw Covid -19 na terenie powiatu kolskiego.

Radny Tomasz Barański podziękował p. Iwonie Wiśniewskiej za współpracę z jednostką OSP 
podczas organizacji mobilnych punktów szczepień w Kłodawie.

19. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek zamknął obrady XLV sesji o godz. 1015 

Protokółowała:

Malwina Morzycka
WICEPRZE'
Rady Powi
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