
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
BR^Ó^fe.^So22

Protokół Nr LII/2022 

z U sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 28 kwietnia 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1030 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, 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 

21 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LI sesji.

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

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. 1/1/ wyniku głosowania protokół został przyjęty 

21 głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 

w/w 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. 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. 1/1/ wyniku głosowania porządek obrad 

został przyjęty 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w 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 LI 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 przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 
Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r."

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na 
realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Kłodawie.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz 
na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 
Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej 
Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez 
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".



17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na 
realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na 
realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

25. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Kole.

26. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2021r.

27. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

29. Wolne głosy i wnioski.

30. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

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



7. Zapytania i interpelacje

Radna Alicja Wapińska poinformowała, że kratki znajdujące się na ul. PCK są za nisko osadzone a 

krawężniki na ul. PCK w Kole przy przejściu dla pieszych i przejazdach rowerowych są za wysoko. 

Ponad to zgłosiła potrzebę oznakowania poziomego na ul. PCK w Kole. Radna zapytała czy 

dokonano naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Konopnickiej w Kole?

Kolejne zapytanie dotyczyło wniosku o nadanie tytułu „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" dla Pana 

Andrzeja Kowalewskiego.

Radny Marek Tomicki ponowił prośbę o dokonanie napraw na odcinku drogi Dębno Królewskie. 

Radny Ryszard Kasiorek w odniesieniu do zapytania radnego Marka Tomickiego dodał, że 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wezwał Wykonawcę do dokonania napraw w/w odcinka drogi.

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

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 5 do protokołu).

Podczas dyskusji radny Tomasz Barański poprosił o wyjaśnienie powodu zmiany planu dotacji na 

zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego poprzez zmniejszenie 

planu dotacji dla Gminy Przedecz o kwotę 1 200,00 zł?

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel odpowiedział, że podstawą 

przyznania dotacji dla jednostki OSP jest wpis do KRS. W Gminie Przedecz obecnie funkcjonuje 6 

jednostek OSP z czego tylko 1 może wyjeżdżać do akcji, 3 są stowarzyszeniami, natomiast 2 nie są 

wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, stąd kwota dotacji jest obniżona. Natomiast 

zwiększenie dotacji dla Gminy Chodów o kwotę 1 200,00 zł wynika z faktu, iż dwie jednostki OSP w 

Kaleni Małej i Elizanowie podniosły swoją gotowość bojową i stały się jednostkami operacyjno - 

technicznymi, a tym samym datacja dla tych jednostek zwiększyła się po 600,00 zł.

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 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/359/2022 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu



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

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i dostosowania 

limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.

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 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 

w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LII/360/2022 i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji Programu współpracy 

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021r."

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Zarząd 

Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

1) liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu: 

- wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 ofert 

(9 organizacji)

- wspieraniu i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 36 ofert (26 organizacji);

- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 10 

ofert (8 organizacji);

- nieodpłatna pomoc prawna - 4 oferty ( 4 organizacje).

2) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji - 35 umowy (26 organizacji), 

- rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12 umów (9

organizacji)



- wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 9 

umów (8 organizacji)

- prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej - 1 umowa (1 organizacja)

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

„Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie za 2021r." W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała 

została podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny 

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LII/361/2022 i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na 

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny 

Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w 

wysokości 2 000 zł Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr 

kultury, wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie pod nazwą: „II Kłodawskie 

Spotkanie z Folklorem".

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

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

pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania 

dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie. W głosowaniu imiennym 

udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr Lłl/362/2022 i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.



12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz na 

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- 

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w 

wysokości 3 000 zł Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr 

kultury, wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą: „Kujawskie Sypanie 

Wzorów Piaskiem".

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

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

pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania 

dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami „za", 0 

głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie 

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LII/363/2022 i stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu.

13. Analiza projektu w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło 

na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum 

Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. Powiat 

Kolski udziela pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania 

z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych 

w Kole pod nazwą: Wydanie publikacji: „Antoni Gorzeński- jeden z przywódców Konfederacji 

Barskiej w Wielkopolsce"

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

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

pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny 

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. W 

głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami 

„za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.



Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LII/364/2022 i stanowi załqcznik nr 17 do 

protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że przygotowane 

zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom na 

realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". Zgodnie z przyjętym założeniem 

dotacja celowa ma zostać przeznaczona dla jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Systemie 

Sądowym. Kwota dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z 

gotowością jednostek do podejmowania działań operacyjnych i bojowych. Gmina Babiak otrzyma 

pomoc finansową w kwocie 10 700,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LU/ 365 /2022 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Chodów 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 10 100,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 



pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. IV jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujqcych się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 21 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/ 366 /2022 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

ńz

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Dąbie 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 17 900,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Dqbie na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". IV głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. IV jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załgcznik nr 23 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/ 367/2022 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Grzegorzew 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 10 600,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 



kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/ 368 /2022 i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Kłodawa 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 14 700,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/ 369/2022 i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Koło otrzyma 

pomoc finansową w kwocie 10 700,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Morek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości bojowej 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". W 

głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w 



w/w sprawie stanowi załqcznik nr 29 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LH/370/2022 i stanowi załqcznik nr 30 do protokołu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na 

realizację przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gminie Miejskiej 

Koło otrzyma pomoc finansową w kwocie 2 300,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr Ul/ 371 /2022 i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Kościelec 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 16 800,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęto 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/ 372 /2022 i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.



22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gminie Olszówka 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 15 100,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwało została 

podjęta 20 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 1 głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania 

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/373/2022 i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Osiek Mały 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 10 100,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". I/V głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/374 /2022 i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.



24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację 

przedsięwzięcia pn.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że Gmina Przedecz 

otrzyma pomoc finansową w kwocie 5 000,00 zł.

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

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie gotowości 

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu 

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LII/375/2022 i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Radny Ryszard Kasiorek podziękował radnym za przegłosowanie w/w uchwał. Pomoc finansowa 

dla jednostek OSP jest bardzo potrzebna i oczekiwana. Jak podsumował radny „wycie syreny 

strażackiej są jak łzy wołającego o pomoc!".

Radna Ewa Ochędalska i radny Tomasz Barański również podziękowali za wygospodarowanie 

środków i wsparcie jednostek OSP z terenu powiatu kolskiego.

25. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole.

Informacje przedstawiła dyrektor Iwona Wiśniewska. Szpital jest w coraz trudniejszej sytuacji 

finansowej, według stanu na dzień 31 marca 2022r. zobowiązania wymagalne SPZOZ w Kole 

wynoszą 3.805.508,08 zł. Na sytuację finansową szpitala, wpływ mają m.in. niewystarczające 

finansowanie świadczeń, zbyt niska wycena procedur medycznych, wzrost kosztów utrzymania, 

wzrost wynagrodzenia personelu oraz wzrost kosztów usług. Do szpitala wpłynęły wezwania do 

zapłaty, w przypadku braku zapłaty wierzyciele informują, że wystąpią na drogę sądową. Dyrektor 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole zwróciła się do Zarządu Powiatu z 

prośbą o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu na spłatę zaległych zobowiązań lub udzielenie 

pożyczki z budżetu powiatu. Odpowiedź Zarządu w sprawie kredytu jest negatywna. Szpital 

planował złożyć do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na remont Oddziału internistycznego,



II", 
niestety okazało się, że konkurs dotyczy projektów do 2 min zł, a planowana inwestycja w szpitalu 

wyceniona została na 6 min zł. Dlatego złożono wnioski na zakup sprzętu, remont windy i 

prosektorium. Obecnie oczekują na wprowadzenie regulacji prawnych, które mają wejść w życie w 

2023r. i dotyczą restrukturyzacji szpitali w Polsce.

26. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2021r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego
:'D 

Urzędu Pracy w Kole była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Informacja została 

przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 41 do protokołu.
W

Ód

27. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że ocena zasobów pomocy społecznej za 2021r. 

była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Informacja została przyjęta przez 

aklamację i stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski na zapytania radnej Alicji Wapińskiej odpowiedział, że pasy 

pozimowe na ul. PCK w Kole zostaną wykonane, dodatkowo zostanie przeprowadzony przegląd 

studzienek. W sprawie naprawy kanalizacji deszczowej na ul. Konopnickiej w Kole Dyrektor PZD 

w Kole oznajmił, iż Miejski Zakład Kanalizacji Wodnej w Kole nie zgłosił zajęcia pasa drogowego 

na potrzeby inwestycji, więc prawdopodobnie prace naprawcze nie zostały wykonane. W 

zakresie wniosku o przyznanie tytułu „Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" dla Pana Andrzeja 

Kowalewskiego, wicestarosta Sylwester Chęciński wyjaśnił, że radna powinna złożyć jeszcze 

jeden wniosek, ponieważ Pan Andrzej Kowalewski zmarł i teraz tytuł może być przyznany 

pośmiertnie, a to wiąże się z obowiązkiem złożenia nowego wniosku.

29. Wolne głosy i wnioski.

Radny Radomir Piorun odczytał wnioski pokontrolne z kontroli, którą Komisja Rewizyjna 

przeprowadziła w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w zakresie wykorzystania 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na turnusy 

rehabilitacyjne i program ortopedyczny, w tym wydatki finansowe. W wyniku przeprowadzonej 

kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie realizacji programu 



ortopedycznego i dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Gospodarka finansowa w 

zakresie realizacji budżetu na te zadania przebiegała prawidłowo. Komisja nie wnosi również uwag 

do prowadzonej dokumentacji. W 2021 roku nie wpłynęła do PCPR żadna skarga dotycząca 

realizacji programu ortopedycznego i turnusów rehabilitacyjnych

Przewodniczący Rady Marek Świątek z okazji zbliżającego się Święta Dnia Strażaka złożył życzenia 

druhom Ochotniczych Straży Pożarnej i strażakom, a tegorocznym maturzystom życzył powodzenia 

w zdawaniu egzaminu dojrzałości.

Radna Alicja Wapińska złożyła życzenia z okazji niedawno obchodzonego Dnia Drogowca i 

Transportowca oraz Dnia Weterynarza.

30. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LII sesji o godz. 1230

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY 
Rady PowiaNTKolskiego


