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ul. Sienkiewicza 21/23

BRZ.0002.712021OŁO

Protokół Nr LIV/2022 

z LIV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 24 czerwca 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LIV sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. II30 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników i wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne, 

w sesji uczestniczy 19 radnych (w trakcie sesji dołączyło 2 radnych). Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LIII

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

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

w ww. sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na realizację zadania 

z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury 

i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu i umieszczenie go jako pkt. 13, a pozostałe punkty przesunąć 

o jeden. Projekt uchwały został przesłany radnym przed sesją.

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący rady poddał pod 

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

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

dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został 

przyjęty 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

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



Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po 

zmianach został przyjęty 19 głosami „za", O głosów „przeciw", O głosów „wstrzymujących się". 

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z LIII 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na 

realizację z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

b) debata,

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.



15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021r.,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia 
powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd 
Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021r.,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu 
wykonania budżetu powiatu za 2021r.,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu 
budżetu powiatu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie 
absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania 
budżetu za 2021r.,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu 
wykonania budżetu za 2021r.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za m-c czerwiec. Materiały te stanowiq załgcznik nr 5 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje.

Radny Lech Spliter zapytał o powód zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 5 min zł.

Starosta poinformował, że zmniejszenie jest podyktowane rezygnacją ze świadczenia usług przez 

szkołę Primus, która przeprowadzała kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczniów.

Wicestarosta dodał, że przyznawana subwencja nie pokrywa zapotrzebowania szkół na środki.



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 6 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 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 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, oznaczona Nr LIV/380 /2022 i stanowi załącznik nr 8 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. 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 21 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 21 

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

w ww. sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/381/2022 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2021r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Lilia Urbaniak. Dyskusji nad 

projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole za 2021r. 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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/382/2022 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Lilia Urbaniak. Zgodnie 

z zapisami ustawy o działalności leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości 

13 617 793,05 zł oraz ujemnego wyniku finansowego netto za rok 2021 w wysokości 670 650,37 zł, 

nastąpi z zysków z lat następnych.

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

projekt uchwały.

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

wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/383/2022 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia p. Lilia Urbaniak. Zgodnie 

z ustawą o działalności leczniczej kierownik SPZOZ sporządza i przekazuje podmiotowi 

tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 

zdrowotnej. Wspomniany Raport przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za 

poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za 



rok 2021, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem 

przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuacje 

ekonomiczno - finansową SPZOZ w Kole. Sytuacja finansowa SPZOZ w Kole jest bardzo trudna. 

Prognoza na kolejne trzy lata jest również niekorzystna i nie przewiduje poprawy wskaźników.

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

projekt uchwały.

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

sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/384/2022 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na 

realizację z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny 

Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Projekt przedstawił Wicestarosta p. Sylwester Chęciński. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej 

w wysokości 6 000 zł Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 

wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Dąbiu pod nazwą: 

„Organizacja imprezy plenerowej pn. XV Dzień ogórka" .

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

projekt uchwały.

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

pomocy finansowej w roku 2022 Gminie Dąbie na realizację z dziedziny upowszechniania dóbr 

kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/385/2022 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.



14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

Starosta Robert Kropidłowski przekazał, że Zarząd Powiat Kolskiego mimo trudności związanych 

z trwaniem pandemii koronawirusa COVID-19, które dawały się we znaki również w 2021 roku 

starał się sprostać nowym wyzwaniom i reagować na potrzeby mieszkańców. Dołożono wszelkich 

starań, aby stale poprawiać jakość i komfort życia lokalnej społeczności w naszym powiecie. 

Podsumowując rok 2021 w powiecie kolskim można uznać, że był kolejnym dynamicznym rokiem, 

który zapisał się w historii Powiatu Kolskiego wieloma inwestycjami, które będą służyć nie tylko 

obecnym, ale także przyszłym pokoleniom. Mimo wielu trudności był to rok wielu inicjatyw, co 

pokazuje, że pomimo pandemii nie przerwano realizacji zadań i dokończono ważne dla 

społeczeństwa projekty. Raport zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i 

strategii, realizowanych przez powiat kolski oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób 

wykonania uchwał Rady Powiatu Kolskiego. Starosta Robert Kropidłowski w dalszej kolejności 

przedstawił:

- stan ludności Powiatu Kolskiego;

- dochody i wydatki budżetu powiatu kolskiego w latach 2017-2021;

- wykonanie budżetu powiatu za 2021 r.;

- wydatki inwestycyjne Powiatu Kolskiego;

- informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego;

- ocenę realizacji uchwał Rady Powiatu Kolskiego;

- sytuację w oświacie;

- ocenę stanu bezrobocia w powiecie;

- informację w zakresie promocji ochrony zdrowia;

- realizację projektów ze środków zewnętrznych;

- wartość inwestycji drogowych;

- informację o środkach zewnętrznych dla Powiatu Kolskiego w 2021 r.

b) debata,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabierał głosu, 

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2021r. stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

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

Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych 



(nieobecni p. Tomicki i p. Król asik). W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", O 

głosów „przeciw" i O głosy „wstrzymujgce". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi 

załgcznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr L!V/ 386/2022 i stanowi załgcznik nr 21 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu, 

sprawozdania finansowego,

Pan Starosta Robert Kropidłowski jako przewodniczący Zarządu Powiatu przystąpił do 

przedstawienia najistotniejszych danych dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu powiatu za 2021 rok.

W wyniku realizacji budżetu za 2021 r., uzyskano nadwyżkę wykonanych dochodów do 

wykonanych wydatków w wysokości 11 870 815,00 zł wobec planowanego deficytu budżetu 

w wysokości 9 127 393,46 zł.

W 2021 r. plan dochodów wykonano w wysokości 117 532 329,08 zł tj. 103,96 %.

W strukturze dochodów najistotniejsze znaczenie miały dochody z:

- opłaty komunikacyjnej, które wyniosły 1 982 259,75 zł,

- opłaty za wydanie prawa jazdy, które wyniosły 258 858,00 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 19 001 759,00 zł i od osób prawnych - 

808 373,07 zł,

- zajęcia pasa drogowego - 1 250 170,55 zł,

- wpływów z usług, z zasobu geodezyjnego i kartograficznego - 839 448,30 zł.

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 105 661 514,08 zł tj. 86,48 %. Niższe wykonanie wynika 

z przesunięcia części zadań do realizacji na 2022 rok.

W minionym roku poniesiono wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej na:

- transport i łączność

- administracja publiczna

- pomoc społeczna (dz.852 i 853)

- oświata i wychowanie (dz.801 i 854)

- bezpieczeństwo publiczne

- 19 787 852,94 zł tj. 18,73% 

- 12 896 068,94 zł tj. 12,21% 

- 9 617 266,55 zł, tj. 9,10% 

- 47 738 224,03 zł tj. 45,18% 

- 6 338 648,13 zł tj. 6,00%



- pozostałe wydatki 9 283 453,49 zł tj. 8,78%

Następnie Starosta poinformował, że na inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 

16 776 873,77 zł, z czego na zadania drogowe wydatkowano kwotę 10 252 450,51 zł. Zadania 

drogowe zostały dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.

Starosta zwrócił uwagę, że z budżetu powiatu w 2021 r. udzielono dla SP ZOZ w Kole 

dofinansowanie na zadania:

• „Doposażenie oddziału chirurgicznego w SP ZOZ w Kole", która wyniosła 443 323,71 zł;

• „Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych", która wyniosła 61 281,24 zł;

• „Przebudowa oddziału Chirurgii w SPZOZ w Kole wraz z wyposażeniem", która wyniosła 

1 016 790,93 zł;

• „Przebudowa podjazdu dla Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz przedsionka Izby 

Przyjęć łącznie z wykonaniem odwodnień liniowych", która wyniosła 233 793,00 zł;

• „Zakup ambulansu typu C wraz ze sprzętem i wyposażeniem medycznym na potrzeby 

Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Kole", która wyniosła 522 300,83 zł. Zaznaczę, iż na 

powyższe zadanie powiat kolski otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 500 000,00 zł 

z RFIL;

• „Zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia sal dla dwóch oddziałów SPZOZ 

w Kole", która wyniosła 987 128,77 zł. Zadanie otrzymało dofinansowanie z RFIL w 

wysokości 900 000,00 zł.

Kolejną ważną inwestycją, która rozpoczęła się w roku 2021 była „Rozbudowa Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole o salę gimnastyczną". Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2021-2022. 

Całkowita planowana wartość zadania wynosi 4 300 000,00 zł. W roku 2021 poniesiono wydatki 

w wysokości 2 075 337,74 zł. Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3 000 000,00 zł z 

RFIL.

W ramach projektów dofinansowywanych ze środków unii europejskiej realizowane były projekty:

1. „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Kościelcu" został wykonany w wysokości 150 555,38 zł, czyli w 70,92%.

2. „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu". Projekt został wykonany w wysokości 240 550,60 zł, czyli 

w 44,70%.



3. „Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu 

ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna" wykonany został w wysokości 306 908,48 zł, tj. 

w 92,90%.

4. „Wsparcie kształcenia zdalnego" realizowany był w ZSEA w Kole, ZSRCKU w Kościelcu, ZSOiT 

w Kłodawie, ZST w Kole i wykonany został w 100,00% w wysokości 1 180 250,00 zł.

5. „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec" zrealizowany został w 96,72% tj. w wysokości 

493 337,15 zł.

6. „W Kole wiedzy i kompetencji" zaplanowany jest do realizacji na lata 2021-2022. W roku 

2021 plan wykonany został w 51,06%.

Starosta poinformował, że wartość księgowa brutto mienia powiatowego na dzień 31.12.2021 r. 

wynosiła 212 898 295,44 zł. Powiat był właścicielem gruntów o wartości 14 318 093,04 zł i 

powierzchni 612,2178 ha z czego 585,1835 ha zajęte było pod drogi powiatowe. Budynki i lokale 

stanowiły wartość 45 287 289,75 zł, obiekty inżynierii lądowej i wodnej były o wartości 

143 773 653,80 zł.

Wysokość zobowiązań, na koniec roku 2021 wyniosła 5 966 574,60 zł i dotyczyła zaciągniętych 

kredytów bankowych - 2 400 000,00 zł oraz poręczenia 2. kredytów bankowych zaciągniętych przez 

SP ZOZ w Kole w 2010 r. i 2019 r. - 3 566 574,60 zł, które dotychczas nie było uruchamiane.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym składającą się 

z bilansu z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu jednostek budżetowych, 

zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, zbiorczego zestawienia zmian 

w funduszu jednostek budżetowych.

Na koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym podziękował radnym, 

pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 r., sprawozdanie finansowe, informacja o stanie mienia 

powiatu oraz przemówienia Starosty stanowig załgcznik nr 22 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 

Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr SO-5/0954/49/2022 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2022 r. 



w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia 

jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

c) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za rok 2021.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 

rok. 1/1/ 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 w/w sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/387/2022 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu 

powiatu za 2021 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu Kolskiego,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Wapińska odczytała Uchwałę Nr 1/2022 Komisji 

Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii 

o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2021 rok i wystąpieniu 

z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2021 rok. Komisja 

Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca się do Rady 

Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu powiatu za 

2021 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za 

2021 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr SO-5/0955/96/2022 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie 

wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia 



absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 r. Opinia RIO jest pozytywna, wymieniona uchwała 

stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczących Komisji Rady Powiatu 

o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 r.

Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 r. przedstawili:

- przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów-Jarosław Sobański

- zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarczej - Ryszard Kasiorek

- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Marek Marciniak

- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - Lech Spliter

- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Radomir Piorun 

Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 28 do protokołu.

d) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję. W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosy „wstrzymujące". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LIV/388/2022 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Świątek w imieniu Rady Powiatu złożył gratulacje Zarządowi Powiatu 

oraz Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz Powiatu. Podziękowania należą się 

również wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu Kolskiego za zrozumienie 

i przystąpienie do wspólnie realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji.

Radna Alicja Wapińska dodała, że wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca 

wielu osób. Złożyła gratulacje Zarządowi Powiatu z okazji otrzymanego absolutorium. 

Podziękowania skierowała również do Skarbnika Powiatu, służb finansowych i wszystkich 

pracowników Starostwa Powiatowego oraz podległych jednostek za odpowiedzialne realizowanie 

założeń budżetu.



Robert Kropidłowski podziękował za udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiemu absolutorium 

i pozytywną ocenę prac Zarządu Powiatu. Jak podkreślił Starosta realizacja wszystkich zadań 

i osiągnięcie zamierzonych celów było możliwe dzięki dobrej współpracy Rady Powiatu. Starosta 

podziękował również za współpracę Skarbnikowi Zygmuntowi Sołtysiakowi, Naczelnik Wydziału 

Finansów Amelii Woźniak, Sekretarzowi Arturowi Szafrańskiemu oraz wszystkim dyrektorom 

jednostek i pracownikom Starostwa Powiatowego.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak podziękował pracownikom Wydziału Finansów za ich pracę przy 

realizacji budżetu powiatu oraz pozostałym pracownikom Starostwa Powiatowego i podległych 

jednostek, a także wszystkim radnym.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedź na zapytanie Radnego Lecha Splitera została udzielona w pkt. 7 zapytania i interpelacje.

Ad 18. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Marek Świątek pogratulował radnemu Sobańskiemu zajęcia miejsca na podium 
XXI Mistrzostw Polski Parlamentarzystów, Radnych i Pracowników Samorządowych w tenisie 
stołowym.

Radna Alicja Wapińska złożyła życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego.

Ad 19. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LIV sesji o godz. 14:45.

Protokółowała:

Anna Krupińska
PRZEWODNICZĄCY 

Rady Powiatu K^i^kiego
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