
Rada Povnatu Kolskiego 
ul Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO
BRZ.0002.2.2022

Protokół Nr XLIX/2022 

z XLIX sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 24 lutego 2022r.

Ad 1.

Obrady XLIX 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, p.o. Komendanta Policji 

Jacka Brzęckiego 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 XLIX sesji udział 

bierze 18 radnych, co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania uchwał. (Uwaga! 

wg listy obecności obecnych 19 radnych: o godz. 10.37 zalogował się radny Waldemar Banasiak). Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XLVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego. W 

głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 18 

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 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", O głosów „przeciw", O głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

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

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XLVI11 sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielopolskiego zadań z zakresu 
administracji rządowej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 
komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw 
lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

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. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań 
w 2021r.

13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 
2021r

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. 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 stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Starosta Robert Kropidłowski nawiązał do ostatnich zdarzeń związanych ze skutkami gwałtownych 

wichur jakie wystąpiły w Powiecie Kolskim. Do pracy przy zdarzeniach spowodowanych wichurami 

zaangażowane były oprócz jednostki PSP wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu. Ogólnie 

odnotowano 231 zdarzeń w tym: zerwane lub uszkodzone dachy -80, połamane drzewa -71, zerwane 

linie energetyczne -17.



Najwięcej zdarzań odnotowano:

• Gmina Kłodawa - 47

• Gmina Chodów-37

• Gmina Koło-27

• Gmina Dąbie -24

• Gmina Kościelec-23

© Miasto Koło -20

• Gmina Babiak i Gmina Przedecz-15

® Gmina Olszówka -11

• Gmina Grzegorzew-8

• Gmina Osiek Mały-4

Starosta jako Prezes ZOSP RP w Kole serdecznie podziękował wszystkim druhom ochotnikom za ich 

ciężką i ofiarną pracę na rzecz mieszkańców przy ratowaniu i usuwaniu skutków wichur.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Radny Lech Spliter nawiązał do planowanego zaciągnięcia przez szpital w Kole kredytu w wysokości 

3.500.000,00 zł na pokrycie zaległych zobowiązań finansowych. Zdaniem radnego należy być 

powściągliwym w podejmowaniu decyzji w tym zakresie, najlepiej poczekać z tą decyzją do czasu 

wejścia w życie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa.

Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że zdanie Zarządu Powiatu jest podobne. Należy poczekać 

na regulacje prawne, które mają wejść w życie w 2023r. i dotyczą restrukturyzacji szpitali w Polsce. 

Starosta przypomniał, że Powiat każdego roku zabezpiecza kwotę 1 000 000,00 zł na spłatę kredytu 

zaciągniętego w 2010r. Wyrażając zgodę na poręczenie kolejnego kredytu, każdego roku będzie trzeba 

zabezpieczyć kolejne środki w wysokości ok. 800 000,00 zł. Przez to będzie mniej funduszy na 

realizację kolejnych inwestycji w szpitalu tj. przebudowę oddziału wewnętrznego lub zakup sprzętu 

medycznego.

Radny Mariusz Kozajda dopytał o stan realizację inwestycji przed budynkiem Starostwa Powiatowego 

w Kole. Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że wystąpiły dodatkowe prace, które pojawiły się 

dopiero przy dokonywaniu prac rozbiórkowych placu. Pomimo tego dalsze prace wykonywane są 

zgodnie z harmonogramem i nie jest zagrożone wykonanie inwestycji do końca czerwca.



Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielopolskiego zadań z zakresu 

administracji rządowej.

Projekt omówił p. Robert Jokiel. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania porozumienia 

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na 

prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie od 

Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z 

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Postanowienia porozumienia dotyczą przeprowadzenia 

badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań. 

Kwalifikacja wojskowa rozpocznie się od 05.04.- 28.04.2022r. na terenie Zespołu Szkół Technicznych 

w Kole.

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

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia od 

Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. 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 5 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIX/350/2022 i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład 

komisji konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw 

lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący rady Marek Świątek. Do składu komisji konkursowej został 

wytypowany wicestarosta Sylwester Chęciński. Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja 

Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład komisji konkursowej do wyboru 

kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Samodzielnym Publicznym 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ 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 7 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIX/351/2022 i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu

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 (załącznik nr 9 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 2022r. 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 10 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIX/352/2022 i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że w związku z dodatkowymi zmianami do projektu uchwały w 

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r. dokonuje się odpowiednio zmian w 

projekcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 

2022-2027.

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 2022-2027. 

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 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIX/353/2022 i stanowi załącznik nr 13 do

protokołu.



Ad 12. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań 

w 202lr.

Komendant Krzysztof Żurawik korzystając z okazji na wstępie podziękował druhom z OSP za 

pomoc w usuwaniu skutków gwałtownych wichur, które przeszły przez powiat kolski. W dniach od 17 

do 21 lutego br. odnotowano 231 zdarzeń. Do pracy przy zdarzeniach spowodowanych wichurami 

zaangażowane były oprócz jednostki PSP wszystkie jednostki OSP z terenu powiatu. W dalszym 

wystąpieniu Komendant powiedział, że Powiat obsługuje jedna jednostka ratowniczo- gaśnicza PSP 

oraz 14 jednostek OSP należących do KSRG i 81 jednostek OSP spoza KSRG. W 2021r. na terenie 

powiatu kolskiego odnotowano 1465 zdarzeń (o 295 więcej niż w roku 2020). Najwięcej zdarzeń 

odnotowuje się w mieście Kole, Babiaku, Kłodawie, Kościelcu i Dąbiu. Osób rannych było 100, 

natomiast osób śmiertelnych 37. Najwięcej zdarzeń dotyczyło pożarów, których odnotowano 242, 

miejscowe zagrożenia 1153, fałszywe alarmy 70. W związku z trwającym stanem epidemiologicznym 

KP PSP udostępniła SP ZOZ w Kole dwa namioty w celu utworzenia polowej izby przyjęć dla osób 

zarażonych SARS- CoV- 2, udzielono 339 druhom instruktażu dot. działań związanych z 

koronawirusem, brano udział w akcjach dystrybucji środków ochrony indywidualnej dla placówek 

oświatowych oraz instytucji. W 2021r. przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych. Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 106 kontrole, podczas których 

stwierdzono przy tym 128 nieprawidłowości. Komenda Powiatowa PSP w Kole w roku 2022 planuje 

zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego oraz lekki samochód rozpoznawczo - ratowniczy. 

Na zakończenie swojego wystąpienia komendant Krzysztof Żurawik Kole serdecznie podziękował za 

dotychczasową współprace Powiatu Kolskiego z Komendą Powiatową PSP w Kole.

Podczas dyskusji głos zabrali radna Ewa Ochędalska, starosta Robert Kropidłowski oraz 

przewodniczący rady Marek Świątek, którzy podziękowali strażakom oraz druhom ochotnikom za 

sprawnie przeprowadzoną akcją ratowniczą usuwania skutków wichury, która przeszła nad naszym 

regionem. Profesjonalizm działania oraz pełna dyspozycyjność strażaków oraz druhów zasługuje na 

wielki szacunek. Dzięki takiej postawie mieszkańcy powiatu kolskiego mają poczucie bezpieczeństwa. 

Starosta Kolski Robert Kropidłowski jako Prezes ZOP ZOSP RP w Kole poprosił komendanta o 

przekazanie na spotkaniach z druhami podziękowań za ich oddaną służbę na rzecz mieszkańców 

powiatu kolskiego, jak również zadeklarował dalsze wsparcie straży i jednostek OSP ze strony Powiatu 

Kolskiego.



Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2021r. 

przez aklamację stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 13. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w 

2021r.

Informację przedstawił p.o. Komendanta Policji w Kole Jacek Brzęcki. Efektywność pracy 

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników Komendy 

Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu tj. wszczęcia 

postępowań kryminalnych (1 074 postępowania, wskaźnik wykrywalności 80,2%), przestępstwa 

gospodarcze (281 postępowań, wskaźnik wykrywalności 81,2%), bójki i pobicia, kradzież rzeczy (99 

zdarzeń), kradzież z włamaniem samochodu (4 zdarzenia), uszczerbek na zdrowiu (21 przypadków), 

uszkodzenie rzeczy (46 przypadków), kradzież z włamaniem (70 przypadków), rozbój i kradzież 

rozbójniczy (4 przypadki). W 2021 r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano łącznie 1 433 czynów 

przestępczych, z czego 821 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. Podsumowując pracę pionu 

prewencyjnego Komenda Powiatowa Policji w Kole w roku sprawozdawczym ujawniła ogółem 8 087 

wykroczeń. Wobec 6 491 sprawców skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kole.

W 2021r. odnotowano 49 wypadki drogowe, w którym zginęło 8 osób, a 50 zostało rannych. 

Odnotowano wzrost kolizji drogowych - 605, tj. o 2 014 zdarzeń więcej niż w roku 2020. Policjanci 

Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole ujawnili łącznie 185 kierujących prowadzących pod wpływem 

alkoholu z czego 102 kierujących pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości i 83 w stanie po 

spożyciu alkoholu.

Starosta Robert Kropidłowski zabierając głos podziękował p.o. komendantowi Policji za efektywną i 

wysoce satysfakcjonującą współpracę, konstruktywny dialog oraz nieocenione wsparcie w realizacji 

wspólnych zadań w obszarze poprawy bezpieczeństwa w powiecie kolskim. Współpraca Policji ze 

Sztabem kryzysowym Starostwa Powiatowego w Kole jest bardzo dobra. Komendant Jacek Brzęcki 

podziękował za miłe słowa i zadeklarował dalszą współpracę.

Przewodniczący rady przekazał, że informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie Powiatu Kolskiego w roku 2021r. została przyjęła przez aklamację. Informacja stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na zapytania radnych Starosta Robert Kropidłowski udzielał na bieżąco.



Ad 15. Wolne głosy i wnioski.

Radna Ewa Ochędalska odczytała pismo, które wpłynęło od Unii Pracy w Kole. Apel został 

wystosowany do Rady Powiatu Kolskiego w sprawie lokalizacji pomnika- ławeczki Czesława 

Freudenreicha. Zdaniem Unii Pracy w Kole ławeczka powinna być przy byłej willi Czesława 

Freundereicha w Kole.

Przewodniczący rady Marek Świątek korzystając z okazji złożył gratulacje radnemu Jarosławowi 

Sobańskiemu za zdobycie I miejsca w kategorii radnych oraz tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju w 

XXIII Regionalnych Zawodach Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie 

Stołowym oraz VII Memoriale im. Krzysztofa Szkudlarka w Gnieźnie.

Radny Jarosław Sobański podziękował za miłe słowa, jednocześnie zaproponował, aby w przyszłym 

roku w turnieju wystąpiła większa reprezentacja radnych z Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący rady Marek Świątek oraz starosta Robert Kropidłowski przekazali, że na wniosek 

Starosty Kolskiego, decyzją Ministra Obrony Narodowej, Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Robert Jokiel, został mianowany na stopień Komandora Porucznika. Akt mianowania 

został wręczony przez płk. Mariusza Woźniaka - Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w 

Poznaniu.

Ad 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XLIX sesji o godz. 1220 

Protokółowała: 

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatu,Kolskiego

A


