Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/
62-600 KOŁO

BRZ.0002.1.2022
Protokół Nr XLVI11/2022
z XLVI11 sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 stycznia 2022r.

Ad 1.

Obrady XLVI11 sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 10.30 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 Krzysztofa Żurawika 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 XLVIII 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 XLVII sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XLVII sesji Rady Powiatu Kolskiego. W/
głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ wyniku głosowania protokół został przyjęty 19

głosami "za", 0 głos "przeciw", 0 głosów "wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww.

sprawie stanowi załgcznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzgcym jest Powiat Kolski na 2022r. i nadanie mu numeru 12.

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porzqdku obrad, w zwigzku z tym przewodniczący rady poddał
pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla
których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2022r. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 19 głosami „za", O

głos "przeciw",

O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. W

głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po
zmianach został przyjęty 19 głosami „za", O głos "przeciw",

O głosów" wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja

2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do

31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w

powicie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019
do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2022-2027
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego

nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2022r.
13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2021r.
14. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r.
15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2021r.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
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 styczeń. Materiały te stanowią załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
31 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia

01.01.2019r. do 31.12.2020r.

projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i

poszukujących pracy w powicie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020.
Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Malicka. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dokonał

podziału limitu środków finansowych pomiędzy samorządy powiatowe Wielkopolski, nastąpiło

zwiększenie kwoty środków na rok 2022 na realizację projektów współfinansowanych z EFS. Program

w ramach WRPO 2014-2020 realizowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia.

Dodatkowe środki pozwolą na aktywację 84 osoby bezrobotne. Pomoc będzie udzielna poprzez

skierowanie na staże, prace interwencyjne jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Następny program realizowany w ramach POWER 2014-2020 skierowany jest dla osób do 30. roku
życia. Na realizację programu otrzymano dodatkowo środki w wysokości 66 000,00 zł. Środki te

pozwolą na aktywizację 148 osób w formie staży, pracy interwencyjnej, szkoleń oraz zwrot kosztów
wyposażenia stanowiska pracy.

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

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

Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 maja 2019r w sprawie zatwierdzenia i

przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie kolskim (V)" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020. 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 6 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLVIII/345/2022 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019
do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Iwona Malicka. Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja
Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w zmiany Uchwały Nr

L/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do
realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W

głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami
„za", O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujqcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie

stanowi załgcznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLVIII/346/2022 i stanowi załgcznik nr 9 do protokołu.

(obrady opuścił radny Tomasz Barański)

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały wraz z dodatkowymi zmianami, które
powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załgcznik nr 10 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 2022r. 14/ głosowaniu imiennym udział wzięło
18 radnych. 14/ 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 11 do
protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLVIII/347/2022 i stanowi załgcznik nr 12 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe zmiany do projektu uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027,

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały.
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 Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

14/ głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 14/ 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 13 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLVIII/348/2022 i stanowi załgcznik nr 14 do protokołu.

aklamację stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 14. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r.

Sprawozdanie omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa Robert Jokiel. Komisja Bezpieczeństwa i
Porządku w 2021r. odbyła 2 posiedzenia, w tym jedno w formie zdalnej. W posiedzeniach brali udział

także członkowie Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniach omawiane

były m.in. sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, sprawy dot. poprawy
stanu dróg powiatowych.

Pytań nie było, w związku z powyższym przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada
Powiatu sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r. przez

aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 15. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2021r.
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdania za 2021 rok z pracy Komisji radni otrzymali z

materiałami na sesję, ponieważ zapytań ani uwag do opracowanych materiałów nie było,
przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdania z działalności

Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2021r poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19
do protokołu.

Ad 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Nie było zapytań i interpelacji.
Ad 17. Wolne głosy i wnioski.
Radny Waldemar Banasiak w swojej wypowiedzi nawiązał do V Powiatowego Zjazdu ZOSP RP w Kole,

na którym dokonano wyboru władz struktur powiatowych. Na Prezesa ZOP ZOSP RP w Kole wybrano

druha Roberta Kropidłowskiego. W związku z powyższym w imieniu Rady Powiatu Kolskiego radny
złożył serdeczne gratulacje dla Pana Starosty.
Starosta Robert Kropidłowski podziękował i dodał, że druh Tomasz Barański został wiceprezesem

ZOSP, druh Ryszard Kasiorek przedstawicielem do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP

RP Województwa Wielkopolskiego, a druh Rafał Ławniczak delegatem na Zjazd Oddziału
Wojewódzkiego.

Przewodniczący Rady Marek Świątek i Starosta Robert Kropidłowski na zakończenie poinformowali,

że radny Ryszard Kasiorek został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesław Chomicza.
Odznaczenie jest nadawane prze Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP za zasługi dla rozwoju i

umacniania ZOSP RP. Z tej okazji przekazali gratulacje dla radnego Ryszarda Kasiorka z tytułu

odznaczenia.
Ad 18. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLVIII sesji o godz. II40
Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu Kolskiego
Marek Świątek

