
Rada Powiatu Kolskiego 
ul-Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0002.8.2022

Protokół Nr LV/2022 

z LV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 20 lipca 2022r.

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady LV sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 9.14 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.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził, iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 15 radnych, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 17 radnych (o godz. 916 zalogował się radny Ryszard 

Kasiorek, o godz. 925 zalogował się radny Tomasz Barański)

Ad 4. 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. H/ głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących 

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.



2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie porządku obrad.

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

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

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego zmiany, 

dotyczą one:

- zwiększenia planu dochodów w dziale 600 transport i łączność, rozdziale 60014 drogi 

publiczne powiatowe o kwotę 12 000,00 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z 

Gminy Koło z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3409P w miejscowości Mikołajówek, przebudowa drogi powiatowej nr 3409P w 

miejscowości Czołowo Kolonia";

- zwiększenia planu wydatków bieżących w PZD w Kole o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem 

na zadanie pn.: „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3406P w miejscowości 

Witowo". Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie 

Powiatowym w Kole (dz. 600, rozdz. 60014 §4270);

- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 250 000,00 zł w PZD w Kole na realizację 

zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi 

powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie" o kwotę 250 000,00 zł do 

wysokości 1 350 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.

- zwiększenia planu wydatków na odsetki od zaciągniętego kredytu w związku z urealnieniem 

planu o kwotę 57 000,00 zł.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Przewodniczgcy rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie 

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 



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

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

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LV/389/2022 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wynikają ze zmian dokonanych w budżecie powiatu na 2022 r. Poza tym w ramach 

przedsięwzięcia zadanie pn.: „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy 

chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo- rowerowych" przesuwa się środki z 2022r. na 

rok 2023 oraz zwiększa się wartości zadania o kwotę 630 000,00 zł.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 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 17 radnych. W jego wyniku 

uchwała została podjęta 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". 

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LV/390/2022 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7. Wolne głosy i wnioski

W wolnych głosach i wnioskach radni Radomir Piorun, Waldemar Banasiak, Rafał Ławniczak, 

Mariusz Kozajda, Marek Świątek oraz radna Ewa Ochędalska poruszyli temat poprawy stanu 

dróg powiatowych.

Ad 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LV sesji o godz. 940

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY


