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BRZ.0002.4.2022
Protokół Nr LI/2022
z LI sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 31 marca 2022r.

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad LI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1040 dokonał przewodniczący rady Marek

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, p.o. Komendanta
Policji Jacka Brzęckiego, Dyrektor PCPR Agnieszkę Rusin, Dyrektor Mariolę Sobczak, 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
20 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi

załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4.

Przyjęcie protokołu z XLIX i L sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XLIX i L sesji Rady Powiatu Kolskiego.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte

20 głosami „za", 0 głos „przeciw" 0 głosów „wstrzymujqcych 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 20 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad
został przyjęty 20 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz

głosowania w ww. 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 XLIX i L sesji.

5.

Przyjęcie porządku obrad.

6.

Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7.

Zapytania i interpelacje.

8.

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

9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środkó a. w finansowych PFRON
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r.

11. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2021r.
12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2021r.
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za m-c marzec. Materiały te stanowig załgcznik nr 4 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje

Radny Marek Tomicki poprosił o dokonanie napraw cząstkowych po zimie na drogach w gminie
Babiak oraz przycięcie gałęzi na odcinku drogi Bogusławice - Janowice. Dopytał również o postęp
prac przy budowie północnej obwodnicy miasta Koła. Radny Ryszard Kasiorek dodał, że na

ostatnim posiedzeniu Komisji Gospodarczej poprosił dyrektora PZD w Kole o naprawę ubytków w

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota 495 000,00 zł. Zobowiązania dotyczące

dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRON-u na

2022r. są zaplanowane w wysokości 2 048 160,00 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę

340 000,00

zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych.

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

projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powicie Kolskim w 2022r W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych
(radny Sylwester Chęciński nie wziął udziału w głosowaniu). W jego wyniku uchwała została podjęta
18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w ww.
sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LI/358/2022 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

11. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2021r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.
Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
12. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021.
Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że sprawozdanie z efektów pracy organizatora

rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2021 było omawiane na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2021r.
Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że sprawozdanie z działalności Powiatowego

Rzecznika Konsumentów za 2021r. było omawiane na posiedzeniu Komisji Gospodarczej.

Sprawozdanie zostało przyjęte przez aklamację i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta na bieżąco udzielał odpowiedzi na zapytania radnych.
15. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący odczytał prośbę proboszcza Parafii Rzymsko- Katolickiej Narodzenia Najświętszej

Marii Panny w Chełmnie o pomoc finansową na remont dachu, który został zniszczony przez
wichurę.
Przewodniczący rady Marek Świątek przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych

oraz życzył wszystkim zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LI sesji o godz. II50

Protokółowała:
Malwina Morzycka

RadyP^,la^K^sk.ego

