
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

Protokół Nr LI 11/2022 

z LIII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 maja 2022r.

1. Otwarcie sesji

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

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, zastępcę Komendant Policji w Kole Przemysława 
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Czarneckiego, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, Dyrektor PCPR Agnieszkę Rusin, Dyrektor 

Mariolę Sobczak, Dyrektora Grzegorza Kujawę, Dyrektor SP ZOZ w Kole Iwonę Wiśniewską, 

Inspektora Sanitarnego Ewę Lewicką, 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 
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18 radnych, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. (Uwaga! wg listy 

obecności obecnych 19 radnych: o godz. 10.40 zalogował się radny Marek Tomicki). Lista obecności 

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LII sesji.

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

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjętyl8 

głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujqcych 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. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad 

został przyjęty 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
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Porządek obrad:
idu

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LII 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 skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kole.

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kole.

12. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 

2021r.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego 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 maj. Materiały te stanowiq załqcznik nr 4 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje

Nikt nie zgłaszał.

Obrady opuścił radny Zbigniew Szarecki.
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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 (załgcznik nr 5 do protokołu).
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W dyskusji radny Marek Tomicki zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie wysokości pomocy finansowej 

ze strony gminy Babiak w kwocie 47.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3606P Brdów- Przedecz". Z informacji jakie posiada, wójt gminy otrzymał pismo o 

udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 60.000,00 zł, skąd takie rozbieżności?

Starosta Robert Kropidłowski wyjaśnił, że na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3606P 

Brdów- Przedecz" wpłynęła jedna oferta. W celu kontynuacji procedury przetargowej i wyłonieniu 

wykonawcy należy zwiększyć środki finansowe zgodnie z obowiązująca zasadą partycypacji 40% 
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gmina - 60% powiat. Rozbieżność w wysokości pomocy finansowej od gminy Babiak może wynikać z 

faktu, iż Zarząd podjął decyzje o przyjęciu mniejszej kwoty, która ma być przeznaczona na 

nieprzewidywalne wydatki.

Radny Rafał Ławniczak zainteresowany był przyczynami wzrostu kosztów wykonania remontu placu 

przed budynkiem Starostwa Powiatowego o 337.000,00 zł?

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

dopiero przy dokonywaniu prac rozbiórkowych placu. Radny Mariusz Kozajda jako ciekawostkę 

dodał, że podczas prac rozbiórkowych odnaleziono mapę z czasów zaboru rosyjskiego.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczgcy Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2022r. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 18 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załgcznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIII/376/2022 i stanowi załgcznik 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 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 

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

w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr LlH/377/2022 i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kole.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. 

Skarga została uznana za bezzasadną. Nie było dyskusji w tym temacie.

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

złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W głosowaniu imiennym 

udział wzięło 18 radnych. 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 U11/378 /2022 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego 

Zarządu Dróg w Kole.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. 

Skarga została uznana za bezzasadną. Nie było dyskusji w tym temacie.

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

złożonej na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. W głosowaniu imiennym 

udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw" i 1 głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIII/379 /2022 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 11.25 -11.35.



Ad 12. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole za 2021r.

Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła informacje w zakresie:

- działalności szpitala obejmujące liczbę i strukturę wykorzystania łóżek na poszczególnych 

oddziałach;
sha 

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej;

- podstawowej opieki medycznej;
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- ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego;
li

- informacje o zatrudnieniu;

- realizacji umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia;

- ilości wykonanych szczepień przeciw COVID -19 oraz ilości wykonanych wymazów;
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- strukturę przychodów i kosztów SP ZOZ w Kole;
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- strukturę aktywów i pasywów SP ZOZ w Kole;

- otrzymane dotacje i darowizny;

- wykonane inwestycje.

Dyrektor Iwona Wiśniewska na zakończenie podkreśliła, że wszystkie szpitale przygotowują się do 
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reorganizacji służby zdrowia, która ma przynieść nową sieć szpitali i koniec ryczałtów. Rosnące 

zadłużenie szpitali i nie najlepsza sytuacja finansowa podmiotów medycznych wymusza 

konieczność restrukturyzacji i reformy szpitalnictwa. Projekt ustawy o modernizacji i poprawie 

efektywności szpitalnictwa przewiduje skuteczne mechanizmy restrukturyzacyjne poprawiające 

rentowność szpitali i ich stabilność finansową, w tym również restrukturyzację zobowiązań tych 

jednostek.

W dyskusji radny Rafał Ławniczak zwrócił się z prośbą o przygotowanie: wykazu średniego 

wynagrodzenia personelu lekarskiego zatrudnionego na umowę o pracę, średniego wynagrodzenia 

pielęgniarek oraz informacji w zakresie wysokości wypłacanych przez szpital świadczeń 

odszkodowawczych za błędy lekarskie? Dyrektor Iwona Wiśniewska przygotuje na piśmie 

odpowiedzi na powyższe pytania.

Radny Lech Spliter dopytał o wzrost kosztów działalności operacyjnej w 2021r. w stosunku do roku 

2020 o kwotę ok. 8 000 000,00 zł. Dyrektor Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że wzrost kosztów 

działalności operacyjnej spowodowany był pandemią. W 2021r. trzeba było zakupić środki ochrony 

indywidualnej, których ceny wzrosły kilkukrotnie od początku pandemii. Dodatkowo wzrosły koszty 

usług obcych, między innymi: usług sprzątania, prania, żywienia, badań laboratoryjnych, badań 



RTG i TK, badań histopatologicznych. Wpływ na wysokość kosztów operacyjnych miały również 

wysokość wynagrodzeń lekarskich oraz pielęgniarskich.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informacje z działalności 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r przez aklamację. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2021r.

Informacje przedstawiła Inspektor Sanitarny Ewa Lewicka. Bezpieczeństwo sanitarne na terenie 

powiatu kolskiego w roku sprawozdawczym było zachowane. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny roku 2021 objął nadzorem sanitarnym i epidemiologicznym 2630 obiektów. 

Przeprowadzono 2317 kontroli sanitarnych. Nałożono 354 mandatów karnych na ogólną kwotę 

30.840,00 zł. W okresie stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusemSARS-CoV-2 Inspekcja 

Sanitarna zapewniła bezpieczeństwo sanitarne i epidemiologiczne poprzez: pełnienie 

całodobowego dyżuru telefonicznego, prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych i postępowań 

administracyjnych wynikających z łamania zasad kwarantanny, pełniono dyżury popołudniowe, 

weekendowe i świąteczne. Na zakończenie Inspektor Ewa Lewicka podziękowała kierownikom 

wszystkich jednostek powiatowych oraz osobom, które współpracowały z Inspekcją Sanitarną w 

okresie stanu epidemii.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informacje z 

działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 202lr. przez aklamację. Ocena stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nie było zapytań i interpelacji.

Ad 15. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący rady Marek Świątek przekazał, że poznano laureatów Konkursu o nagrodę 

Kariatydy. Statuetkę w kategorii animator kultury otrzymał radny Radomir Piorun. Nagroda 

przyznawana jest osobom, które tworzą i wspierają kulturę w subregionie konińskim.

Na zakończenie przewodniczący rady złożył życzenia z okazji Dnia Matki.

Ad 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LIII sesji o godz. 1240

Protokółowała:

Malwina Morzycka przewodniczący
m m n Rady Pn.wiatuzKolskiego


