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Protokół Nr XLVI/2021 

z XLVI sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 25 listopada 2021r.

1. Otwarcie sesji

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

Świątek.

2. Powitanie gości

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

Wiśniewską, Dyrektora Grzegorza Kujawę, naczelników i wszystkich obecnych. Przewodniczący rady 

poinformował uczestników sesji, że obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających 

dźwięk.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący 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 XLV sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XLV 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 „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 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 XLV sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie 

komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

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

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

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2021r.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

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

7. Zapytania i interpelacje

Radny Marek Tomicki poruszył następujące tematy:



1. zamontowanie barier ochronnych na tuku drogowym na drodze powiatowej nr 3427P w 

miejscowości Dębno Poproboszczowskie- Krokowo oraz usunięcie w tym miejscu drzew z 

pasa drogowego (pismo w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu);

2. przytoczył wypowiedź radnego gminy Babiak p. Simińskiego z ostatniej sesji rady gminy w 

Babiaku, który wyraził swoje niezadowolenie w zakresie opieki medycznej w kolskim 

szpitalu, w szczególności absencji lekarza w godzinach popołudniowych i wieczornych w 

Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Pacjenci często są odsyłani do szpitali w Turku lub 

Koninie. Zdaniem p. Simińskiego gmina Babiak nie przyznając pomocy finansowej SP ZOZ w 

Kole na zakup karetki postąpiła prawidłowo;

3. remont Izby Przyjęć;

4. modernizacji masztu na terenie szpitala.

Odpowiedzi na zapytania radnego są następujące:

Ad. 1 Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że przekaże pismo Powiatowemu Zarządowi 

Dróg w Kole do rozpatrzenia.

Ad 2. Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że w kolskim szpitalu nie funkcjonuje 

od lat Szpitalny Oddział Ratunkowy, czyli SOR. W SP ZOZ w Kole funkcjonuje tylko Podstawowa 

Opieka Zdrowotna oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna oraz Izba Przyjęć. Na izbie 

przyjęć świadczenia opieki zdrowotnej udzielone są w trybie nagłym pacjentowi znajdującemu 

się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz pacjenci zakwalifikowani do leczenia 

szpitalnego. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna funkcjonuje od godziny osiemnastej w dni 

powszednie i całodobowo w soboty, niedziele i inne święta. Jednak w pierwszej kolejności 

każdy pacjent powinien uzyskać pomoc medyczną u lekarza rodzinnego, czyli w ośrodku 

zdrowia. Wicestarosta Sylwester Chęciński dodał, że w kolskim szpitalu nie funkcjonuje SOR, 

ponieważ nie są spełnione wszystkie wymagania proceduralne. Przede wszystkim, aby 

utworzyć w szpitalu SOR musiałby funkcjonować OIOM, dodatkowo musi funkcjonować 

oddział wewnętrzny, oddział anestezjologii, intensywnej terapii i pracownia diagnostyki 

obrazowej. W dyskusji na temat podania do publicznej wiadomości mieszkańcom informacji 

dot. zasad funkcjonowania Izby Przyjęć oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej głos 

zabrali radny Mariusz Kozajda oraz radny Tomasz Barański.

Radny Rafał Ławniczak oraz radny Jarosław Sobański zgodnie stwierdzili, że problem 

stwarzają głównie POZ, które nie zawsze przyjmują pacjentów do godz. 18.00, często też nie 

przyjmują chorych w ośrodku, tylko udzielają teleporad. Stąd wielu mieszkańców oczekuje 

pomocy medycznej od personelu medycznego szpital. Rozwiązanie problemu musi nastąpić



jednak na poziomie centralnym.

Wypowiedź radnego gminy Babiak p. Simińskiego odnośnie braku dofinansowania z gminy 

Babiak do zakupu karetki, dyrektor Iwona Wiśniewska skomentowała, że szpital kolski jest dla 

wszystkich mieszkańców powiatu. Jednak, aby szpital funkcjonował prawidłowo ważne jest 

inwestowanie w kolską lecznicę, aby zachować odpowiednie standardy w opiece 

społeczeństwa powiatu.

Ad 3. Starosta Robert Kropidłowski zapewnił, że obecnie trwa remont Izby Przyjęć i do końca roku 

planowany jest odbiór zadania.

Ad 4. Dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że na terenie szpitala nie ma masztu flagowego, 

jest natomiast maszt zamontowany na budynku Izby przyjęć, który kiedyś był potrzebny do 

radiolokacji karetek. W tej chwili jest on zbędny, ale ze względu na pilniejsze wydatki, nie ma 

środków finansowych na usunięcie tego masztu z dachu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak przedstawił projekt 

uchwały. Minister właściwy do spraw finansów ogłasza corocznie w drodze obwieszczenia w 

Monitorze Polskim maksymalne stawki opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 

strzeżonych. Stawki, które są zaproponowane w uchwale nie przekraczają stawek ogłoszonych w 

Monitorze Polskim na 2021r. Wspomniane opłaty za usuwanie i parkowanie pojazdów na 

parkingach strzeżonych stanowią dochód własny powiatu. Zadanie holowanie i usuwanie pojazdów 

podzielono na dwa zadania: nr 1 obejmujący obszar Miasta i gminy Koło, gminy Kościelec, 

Grzegorzew, Babiak, Osiek Mały oraz zadanie nr 2 obejmujące obszar gminy Przedecz, Kłodawa. 

Dąbie, Chodów, Olszówka. Rada Powiatu ustala wysokość kosztów opłat za holowanie i parkowanie 

pojazdów z podziałem na poszczególne gminy. W wyniku przeprowadzonego postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego zgłosiły się łącznie 3 podmioty. Jedna z 3 ofert została odrzucona 

z uwagi na brak spełnienia wymogu, co do posiadanego sprzętu technicznego, wymaganego do 

realizacji usługi będącej przedmiotem przeprowadzonego zapytania ofertowego.

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

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Światek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za 

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. 1/1/ 



głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami 

„za", O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. 

sprawie stanowi załgcznik nr 6 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVI/323/2021 i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków 

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie 

komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r.

Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak. 

Powiat Kolski złożył wniosek o objęcie dopłatą zadań Powiatu w zakresie przewozów autobusowych 

o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z założeniami ustawy samorządowy organizator 

transportu otrzyma dopłatę w wysokości do 3,00 zł do wozokilometra. Obecnie Powiat Kolski 

posiada 18 linii komunikacyjnych, w ostatnim czasie nie było potrzeby utworzenia nowej linii 

komunikacyjnej.

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

uchwały.

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

zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2022r. 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 XLVI/324/2021 i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Lilia Urbaniak. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 roku o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, 

kierownik szpitala zobligowany jest do sporządzenia programu naprawczego i przedstawienia go 

podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy sporządzony jest na lata 2021-



2023.

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

projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia programu naprawczego 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, oznaczona Nr XLVI/325/2021 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży 

służbowych radnych.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że projekt uchwały był przesłany radnym wraz 

z materiałami na sesję, projekt był przedmiotem dyskusji na wspólnym posiedzeniu przed sesyjnym. 

Nikt z radnych nie zgłaszał chęci zadania pytań na temat projektu uchwały. W związku z powyższym 

przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 3 

głosach „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLVI/326 /2021 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Głos zabrał radny Tomasz Barański, który nawiązał do wyników głosowania nad ww. uchwałą. 

Przypomniał, że przed sesją było zorganizowane spotkanie, na którym omawiany był projekt 

uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. 

Każdy radny miał prawo się wypowiedzieć. Zdaje sobie sprawę, że temat podwyżek diet może być 

różnie zinterpretowany przez społeczeństwo. Radny zagłosował za podniesieniem diet, ponieważ 

wykonując mandat radnego zawsze ponoszone są koszty m.in. dojazdu na posiedzenia rady lub 

komisji. Uchwała dot. wysokości diet nie była zmieniana od 2010r., obecnie diety ulegają 

zwiększeniu ze względu na zmienione regulacje ustawowe. Ubolewa na tym, iż radni z PSL-u 

wstrzymali się od głosu przy podjęciu uchwały. Radny Rafał Ławniczak ustosunkował się do 

wypowiedzi przedmówcy podkreślając, że radni nie głosowali jako Klub PSL, a sposób głosowania 

jest wewnętrzną sprawą radnego.



Przewodniczący rady Marek Świątek na zakończenie dyskusji dodał, że stawki procentowe diet 

radnych tak naprawdę zostały praktycznie niezmienione, zmianie uległy przepisy prawa w zakresie 

krotności kwoty bazowej oraz wysokości tej kwoty.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Artur Szafrański. Projekt uchwały związany jest z wejściem w 

życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz 

ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe 

oraz niektórych innych ustaw. We wspomnianych aktach prawnych dokonano między innymi 

podwyższenia miesięcznych wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na 

podstawie wyboru. W omawianym projekcie uchwały wynagrodzenie zasadnicze zostało 

zaproponowane w kwocie 9 500,00 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 3 450,00 zł oraz dodatek 

specjalny w wysokości 3 885,00 zł łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. 

Staroście przysługuje także dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20%.

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 

wynagrodzenia Starosty Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 3 głosach „wstrzymujących 

się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVI/327/2021 i stanowi załącznik nr 15 

do protokołu.

13. 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 16 do protokołu). 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 17 do 

protokołu.



Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVl/328/2021 i stanowi załgcznik nr 18 do 

protokołu.

14. 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.

W dyskusji głos zabrał radny Tomasz Barański. W dodatkowych zmianach do projektu uchwały 

dodaje się nowe przedsięwzięcia dot. przebudowy dróg powiatowych w zakresie budowy pasa 

pieszo- rowerowego w gminie Koło, Osiek Mały, Kościelec, Przedecz i Grzegorzew. Radny uważa, że 

podobna inwestycja mogłaby zostać wykonana w gminie Kłodawa. Przypomniał, że kilka lat temu 

gmina Kłodawa wspólnie z gminą Przedecz zrealizowały wielomilionową inwestycję dot. 

przebudowy drogi Kłodawa- Przedecz- Rybno. Początkowo w planach była budowa ścieżki pieszo- 

rowerowej łączącej obie gminy, ale w ostateczności zrezygnowano z tego pomysłu.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że budowa ścieżki pieszo- rowerowej rozpoczyna się 

od gminy Przedecz, ale z zamiarem kontynuacji budowy ścieżki w kierunku gminy Kłodawa.

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 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVI/329 /2021 i stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2021r.

Sprawozdanie przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. W dyskusji 

głos zabrali: radna Ewa Ochędalska, Starosta Robert Kropidłowski oraz przewodniczący Komisji 

Gospodarczej Łukasz Królasik, którzy wyrazili słowa uznania dla pracowników PZD w Kole za ilość i 

jakość wykonywanych zadań na drogach powiatowych. Poproszono, aby w następnym 



sprawozdaniu p. Kujawa przedstawił zapotrzebowanie na sprzęt niezbędny do realizacji zadań 

drogowych.

Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w 

Kole zostaje przyjęte przez aklamację i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski na bieżąco udzielał odpowiedzi na zapytania radnych.

17. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLVI sesji o godz. 1055

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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Marek Świątek


