
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO
BRZ.0002.8.2022

Protokół Nr LVI/2022 

z LVI sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 25 sierpnia 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LVI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1035 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 18 radnych. (Uwaga! wg listy obecności obecnych 20 radnych: o godz. 10.45 

zalogował się radny Lech Spliter, o godz. 10.54 zalogował się radny Rafał Ławniczak). Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z LIV i LV sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

18 głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujgcych 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 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.

Porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.



3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LIV i LV 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 określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Kolskiego.

11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

12. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2021r.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c lipiec- sierpień. Materiały te stanowig załgcznik nr 4 do protokołu. Starosta 

podczas wystąpienia przedstawił radnym m.in. informacje z pojawienia się śniętych ryb na rzece 

Ner na obszarze powiatu kolskiego, na terenie gminy Dąbie.

7. Zapytania i interpelacje.

Radny Marek Tomicki zawnioskował o dokładniejsze koszenie rowów na drogach powiatowych.

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).



Najważniejsze zmiany dotyczą propozycji poręczenia przez Powiat Kolski kredytu dla SP ZOZ w Kole. 

Zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego Powiat musi 

zabezpieczyć kwotę 3 250 000,00 zł wraz z odsetkami, poręczenie będzie do roku 2029.

W dyskusji głos zabrali radna Ewa Ochędalska, radny Rafał Ławniczak, radny Marek Świątek, radny 

Mariusz Kozajda. Radni wypowiadali się w temacie poręczenia kredytu dla SP ZOZ w Kole. 

Zadaniem samorządów jest reprezentowanie interesów mieszkańców powiatu. Radni wyrazili 

niepokój sytuacją finansową szpitala. Powiat kolski w ramach swojego budżetu zawsze starał się 

wyasygnować środki na remonty w szpitalu oraz zakup sprzętu medycznego. Ochrona zdrowia w 

Polsce była i wciąż jest niedofinansowana. Wynika to ze zbyt małych nakładów na jej rozwój i 

funkcjonowanie. Sytuacja w ochronie zdrowia wymaga wdrożenia zasad nowej polityki zdrowotnej. 

Dyrektor Iwona Wiśniewska zwróciła się do radnych o wyrażenie zgody na poręczenie kredytu dla 

szpitala. Sytuacja finansowa szpitala jest niekorzystna już od wielu lat i nic nie wskazuje na poprawę 

tej sytuacji. Większość szpitali w Polsce ma podobne problemy, wzrost kosztów działalności 

podstawowej, inflacja, niedoszacowanie procedur medycznych nie pozwalają na poprawę kondycji 

finansowej szpital. Na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia przyznano podwyżki płac dla 

pracowników służby zdrowia. Podwyżki dotyczą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę w SP ZOZ. Zgodnie z deklaracją Ministra Zdrowia wzrost wyceny świadczeń miał pokryć 

podwyżki wynagrodzeń pracowników na etatach i umowach cywilnoprawnych oraz złagodzić skutki 

inflacji. W rzeczywistości zaproponowane szpitalom środki nie wystarczą na realizację nowelizacji 

ustawy o zmianie ustawy ustalania najniższego wynagrodzenia, która zakłada wzrost 

współczynników od 01.07. br. Niemniej jednak na dyrektorze szpitala ciąży obowiązek ustawowy 

wypłacenia podwyższonych wynagrodzeń. Według wyliczeń wynika, że szpital miesięcznie na 

zwiększenie wynagrodzenia personelu będzie potrzebował ok. 550.000 zł. Pani Wiśniewska dodała, 

że w/w ustawa zakłada również wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach 

stosunku pracy niewykonujących zawodu medycznego. Realizacja postanowień Ustawy bez 

zabezpieczenia wystarczających środków, spowoduje, że szpital poniesie wymierne straty, a dług 

będzie się powiększał z każdym miesiącem. Dyrektor Iwona Wiśniewska wspomniała, że niedawno 

uczestniczyła w ogólnopolskim spotkaniu Prezydentów, Starostów i Członków Zarządu Powiatu 

odpowiedzialnych za ochronę zdrowia oraz Dyrektorów i Prezesów Szpitali. Prowadzono dyskusję na 

temat braku wystarczających środków finansowych, które pozwoliłyby pokryć podwyżki 

wynagrodzeń oraz rosnącą inflację. Postanowiono również o skierowaniu prośby do Najwyższej Izby 

Kontroli o zbadanie tej sprawy, a także zorganizowanie spotkania z premierem.

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 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", O głosów „przeciw" i 1 

głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVI/391/2022 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 głównie dotyczą aktualizacji i 

dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji. 

Wprowadzenie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z 

następujących przyczyn:

1. zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o kwotę 534 719,02 zł z tytułu 

nadwyżki budżetowej,

2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,

3. wprowadzenia zabezpieczenia, w postaci poręczenia, planowanego do zaciągnięcia kredytu 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w wysokości 3 250 000,00 zł, z 

czego:

w roku 2022- 154 761,88 zł

w roku 2023 - 464 285,64 zł

w roku 2024 - 464 285,64 zł

w roku 2025 - 464 285,64 zł

w roku 2026 - 464 285,64 zł

w roku 2027 - 464 285,64 zł

W związku z tym, że poręczenie kredytu wykracza poza wymagany okres, na który ustalona jest 

Wieloletnia Prognoza Finansowa, poręczenie kredytu w roku 2028 będzie w wysokości 464 285,64 

zł, w roku 2029 będzie w wysokości 309 524,28 zł.

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 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 

głosami „za", O głosów „przeciw" i 1 głos „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVI/392/2022 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 

terenie Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła p. Lilia Urbaniak. Powołując się na zapisy ustawy z dnia 6 września 

2001r. Prawo Farmaceutyczne ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie 

Powiatu Kolskiego. Dyżury w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy pełni 

apteka „Prima" w Kole przy ul. Blizna 26. Wielkopolska Okręgowa Rada Aptekarska, wójtowie oraz 

burmistrzowie wyrazili pozytywna opinię w tym temacie. Dyskusji nad projektem uchwały nie było. 

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 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, oznaczona Nr LVI/393/2022 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

11. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole była omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. 

Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

12. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole w 2021r.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowej i 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole była omawiana na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. 

Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.



14. Wolne głosy i wnioski.

Radny Radomir Piorun zaapelował o przycięcie chwastów, które rosną przy chodniku obok kolskiej 

starówki.

15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LVI sesji o godz. 12.15 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

przewodniczący
Rady PowiatwiCSlskjego


