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Protokół Nr XXXVII/2021 

z XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 25 lutego 2021r.

Ad 1. Obrady XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego rozpoczęły się o godz. 9.10 w trybie zdalnym za 

pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Marek Świątek. 

Każdy z radnych potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje 

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, komendanta Romana Pankowskiego oraz wszystkich 

obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący Rady odczytał kolejno, zgodnie z listą nazwiska wszystkich radnych w celu 

sprawdzenia obecności. Następnie stwierdził, że na ustawowy stan 21 radnych w XXXVII sesji udział 

bierze 19 radnych, co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania uchwał. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XXXV i XXXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

19 głosami "za”, 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 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 19 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad 

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

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



Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXV i XXXVI 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. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 2020r.

10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 

2020r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.

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

Kolskiego.

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

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kolskiego na lata 2021-2027.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za m-c luty. Materiały te stanowiq załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.



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

w Kole.

Przewodniczący rady Marek Świątek otworzył dyskusję. W dyskusji głos zabrali:

- radny Jarosław Sobański podziękował pielęgniarkom, które w ostatnich dniach zaszczepiły 

nauczycieli przeciw Covid-19;

- radny Radomir Piorun poruszył temat szczepień osób przed 60 r.ż. W tym temacie Dyrektor Iwona 

Wiśniewska poinformowała, że w powiecie kolskim zaszczepiono już 2 400 osób, w tym personel 

medyczny, pensjonariusze DPS i nauczyciele. Kolejne szczepienia przewidziane są dla pracowników 

służb mundurowych. Osoby poniżej 60 r.ż. prawdopodobnie będą szczepieni w 3 etapie tj. w II 

półroczu;

- radny Lech Spliter zwrócił się z prośbą o zakup dwóch specjalistycznych szaf do przechowywania 

sprzętu na bloku operacyjnym. Radny wspomniał, że warto pomyśleć o odbudowie schodów, które 

znajdowały się przy froncie głównego budynku szpitala, wówczas można by zastanowić się nad 

przekształceniem holu na piętrze w szatnie dla osób odwiedzających. Dyrektor Wiśniewska 

odpowiedziała, że schody, które były przed budynkiem szpitala, musiały zostać rozebrane ze 

względu na zły stan. Jednak jest opracowany projekt na nowe schody, jeżeli pojawią się środki 

finansowe na wykonanie tych schodów, to zostaną one odbudowane.

- radny Mariusz Kozajda zaproponował, aby radni odwiedzili nowo wyremontowany oddział chirurgii. 

Poza tym radny wyraził aprobatę w kwestii odbudowy schodów przed budynkiem szpitala. 

Dodatkowo można rozważyć możliwość zmiany nazwy szpitala np. na Szpital Powiatowy im. 

Św. Bogumiła.

- radny Tomasz Barański poruszył temat przewożenia sprzętu medycznego z budynku szpitala do 

sterylizatorni. Dyrektor Iwona Wiśniewska potwierdziła, że infrastruktura drogowa wokół szpitala 

wymaga remontu, nie ma jednak środków finansowych na wykonanie utwardzenia tego obszaru.

Ad 9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 

2020r.

Przewodniczący rady przywitał nowego Komendanta Powiatowego Policji w Kole Romana 

Palkowskiego, jednocześnie życząc komendantowi satysfakcji z wyników działalności Policji i 

efektownej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.

Komendant podziękował za miłe przyjęcie, zaznaczył że jest osobą otwartą i niezwykle istotna będzie 

dla niego współpraca z samorządem powiatowym.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami



na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań 

w 2020r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami 

na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. 

Petycja została uznana za bezzasadną.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w rozpatrzenia petycji 

złożonej w interesie publicznym. 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 załgcznik nr 7 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/265/2021 i stanowi załgcznik nr 8 do 

protokołu.

Ad 12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu 

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kole proponuje się uregulować stan prawny gruntu na ulicy Nagórnej w Kole, będącej własnością 

osób prywatnych. Wydzielone działki stanowią pas drogowy drogi powiatowej i przeznaczone zostały 

pod wykup od ich właścicieli. Po nabyciu przedmiotowych działek zostaną one oddane w trwały 

zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 
uchwały.
Przewodniczgcy Rady Marek Świgtek 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 

„wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/ 266 /2021 i stanowi załgcznik nr 10 

do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. 



Projekt przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynął wniosek 

o wykup nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Powiercie Wieś, gm. Koło. Wnioskodawca 

jest właścicielem nieruchomości sąsiedniej i uzasadnił swój wniosek chęcią powiększenia swojej 

posesji o tereny zielone oraz dojazd. Sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym.

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 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 

„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/ 267 /2021 i stanowi załącznik nr 12 

do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały wraz z dodatkowymi zmianami, które 

powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 13 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. 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 14 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/ 268 /2021 i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu.

Ad 15. 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 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 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/ 269 /2021 i stanowi załącznik nr 17 

do protokołu.

Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nie było zapytań i interpelacji.

Ad 17. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.

Ad 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXVII sesji o godz. 1035

Protokółowała:

Malwina Morzycka 

PO . PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu polskiego

Marek Światek


