Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0002.3.2022

Protokół Nr L/2022

z L sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 16 marca 2022r.

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady L sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 13.00 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.

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 L sesji udział

bierze 18 radnych, co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zaproponował umieszczenie w porządku obrad L sesji projekt uchwały
w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole. Przewodniczy zaproponował umieszczenie projektu jako pkt 6, a pozostałe punkty
przesunąć o jeden. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Powiatu Kolskiego zmiany do porządku sesji

zwołanej na wniosek następują bezwzględną większością głosów, z tym że dodatkowo
wymagana jest zgoda wnioskodawcy. W związku z powyższym w pierwszej kolejności

przewodniczący zapytał czy Zarząd Powiatu wyraża zgodę na wprowadzenie do porządku obrad
ww. projektu uchwały? Starosta Robert Kropidłowski wyrazili zgodę na umieszczenie
dodatkowego projektu uchwały w porządku obrad. Następnie przewodniczący rady poddał pod

głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek
został przyjęty 18 głosami „za", O głos "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny

wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po
zmianach został przyjęty 18 głosami „za", O głos "przeciw", O głosów" wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole.

7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na
2022r.
Starosta Robert Kropidłowski przedstawił projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego

proponuje dokonanie zmian w budżecie Powiatu Kolskiego polegające na:
1) wprowadzeniu do budżetu powiatu środków na dofinansowanie do zadań realizowanych w

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z podpisaniem umowy pomiędzy

Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim na następujące zadania:
a) „Przebudowo drogi powiatowej Nr 3406P Brdów- Przedecz",

b) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3404P w miejscowości Głębokie".
2) zwiększeniu planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Olszówka
w kwocie 320 885,71 zł.

3) zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie

3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ww. zadań inwestycyjnych.

4) zmniejsza się plan rezerwy celowej w kwocie 100 000,00 zł związane z kryzysem uchodźczym

5) zwiększa się plan dotacji dla SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania

pn. „Dostosowanie infrastruktury Sali Poporodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów
rodzinnych".

Zabezpieczone

środki

umożliwią

złożenie

wniosku

do

Wojewody

Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania w wysokości 80%.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów
„przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi
załącznik nr 4 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr L/354/2022 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego

Zakład 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 21 lutego 2022roku 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. Ambulans Mercedes Benz Sprinter 315C przeznaczony do zbycia jest

technicznie przestarzały, a jego modernizacja i naprawa jest niemożliwa i nieopłacalna.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

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 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18
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 jednogłośnie, oznaczona Nr L/355/2022 i stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

Ad 7. Wolne głosy i wnioski

W wolnych głosach i wnioskach przewodniczący rady przypomniało obowiązku złożenia
oświadczeń majątkowych do końca kwietnia br.

Ad 8. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady L sesji o godz. 1325
Protokółowała:

Malwina Morzycka

A
Świątek

