
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 
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Protokół Nr LVI1/2022 

z LVII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 19 września 2022r. 

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady LVII sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 12.00 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 14 radnych, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 16 radnych (o godz. 1205 zalogował się radny Mariusz 

Kozajda , o godz. 1212 zalogował się radny Łukasz Królasik)

Ad 4. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego porządku obrad?

Nikt nie zgłaszał, w zwiqzku z tym przewodniczgcy rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

porzgdku obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. W wyniku głosowania 

porzqdek obrad został przyjęty 14 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujqcych 

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik 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. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

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

2022r.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego 

proponuje zwiększenia dofinansowania do zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury Sali 

Porodowej SP ZOZ w Kole do realizacji porodów rodzinnych" o kwotę 185 223,00 zł. Starosta 

przypomniał, że Powiat Kolski otrzymał z rezerwy ogólnej budżetu państwa dotację celową w 

wysokości 1 186 813,00 zł z przeznaczeniem na realizację w/w zadania. Całkowita wartość 

zadania wg kosztorysu robót budowlanych wynosiła 1 660 805,78 zł. Zakup sprzętu planowany 

jest w terminie późniejszym. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wpłynęła 

jedna oferta na kwotę 1 797 324,07 zł. Oferta przekracza kwotę aktualnie zabezpieczonych 

środków. W związku z powyższym Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą o wyrażenie zgodę o 

zwiększenie wartości tego zadania o 185 223,00 zł. Środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej. 

Realizacja w/w zadania jest ważna, ze względu na spełnienie standardów aktualnie 

obowiązujących sale porodowe.

Przewodniczqcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2022r. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 16 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", 0 głosów 

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

załgcznik nr 3 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVII/394/2022 i stanowi załgcznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski - nikt nie zgłaszał

Ad 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LVII sesji o godz. 1220 

Protokółowała:

Malwina Morzycka
przewodniczący

Marek Świątek


