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Protokół Nr LVI11/2022

lit 
z LVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 29 września 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LVI11 sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1310 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników, zawodników Klubu Olimpiad Specjalnych 

działających przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Kole wraz z opiekunami.

Przewodniczący rady Marek Świątek w imieniu Rady Powiatu Kolskiego złożył życzenia laureatom 

Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych za zajęcie wysokich miejsc na podium w Ogólnopolskich 

Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Przewodniczący rady pogratulował młodym sportowcom 

hartu ducha, niezwykłej determinacji, zapału do walki, ale przede wszystkim godnej do 

naśladowania postawy sportowej opartej na zasadach fair play. Jednocześnie podziękował 

Opiekunom sportowców, którzy są zawsze ze swoimi wychowankami podczas Olimpiad i razem 

przeżywają radości i sukcesy swoich podopiecznych.

Ig
3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z LVI i LVII sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

19 głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujqcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. 

sprawie stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady na wniosek dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kole zaproponował zmianę 

tytułu projektu uchwały z pkt. 11 tj. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie 



wniosku o wygaśnięcie trwałego zarządu. Po konsultacji z radcą prawnym proponuje się, aby tytuł 

uchwały brzmiał: w sprawie wyrażenia zgody na wygaśniecie trwałego zarządu.

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

głosowanie wniosek w sprawie zmiany tytułu projektu uchwały z pkt. 11. 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 rody 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", 0 głosów „przeciw", 0 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.
Ił?

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji.
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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 zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 

31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kolskim w 2022r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu.

12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się 

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 oraz wykonaniu 

planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2022 roku.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.



14. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów 
d 

na terenie powiatu kolskiego za 2021 rok.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
z y

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.
'((i

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c wrzesień. Materiały te stanowiq załącznik nr 5 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje.

Radny Ryszard Kasiorek poruszył temat działającego w Starostwie Powiatowym zespołu 

uzgodnienia dokumentacji projektowej. Zespół zajmuje się koordynowaniem projektów 

zgłaszanych przez inwestorów i dostawców mediów. Inwestor zawsze uiszcza opłatę za czynności 

związane z koordynacją usytuowana projektowych sieci uzbrojenia. W ramach jednego wniosku 

potrzebne jest często uzgodnienie z RZGW, które jest wydawane oddzielnie i kosztuje 109 zł. Czy 

jest możliwość, aby opłata była stała i pobierana tylko przez jedne organ? Następnie radny 

nawiązał do spraw drogowych, mianowicie: wypełnienia ubytków na ul. Dworcowej w Babiaku 

oraz problemu z odpływem wody z rowów w m. Dębno Poproboszczowskie na wysokości posesji 

nr 1,2,3. ,:-

Radny Marek Tomicki zaproponował, aby dokończyć remont o dł. 105 m na drodze Bogusławice- 

Janowice. Ponowił prośbę o wykaszanie rowów przy drogach powiatowych. Poprosił o montaż od 

strony wewnętrznej barier ochronnych na łuku drogowym w m. Dębno Poproboszczowskie.

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

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że skarbnik Zygmunt Sołtysiak 

szczegółowo omówił proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła 

dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 6 do 

protokołu).

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

głos „wstrzymujqcy się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 7 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVIII/395/2022 i stanowi załgcznik nr 8 do protokołu

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

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały. Zmiany głównie dotyczą aktualizacji i 

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

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.
■L

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała zostało podjęto 19 
i 

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głos „wstrzymujqcy się". Imienny wykaz głosowania w ww. 

sprawie stanowi załgcznik nr 9 do protokołu.
cl 

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVI11/396/2022 i stanowi załgcznik nr 10 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 

31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kolskim w 2022r.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin. Zmiana dotyczy 

przesunięć środków między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR. 

Niewykorzystane środki pochodzą z: dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i 

ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 3 693,00 zł, dofinansowanie do 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w wysokości 

561,16 zł oraz dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w wysokości 68,25 zł. Powyższe 

środki proponuje się przeznaczyć te na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w 

wysokości 4 096,71 zł, oraz dofinansowanie do stażu w wysokości 255,70 zł.



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

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany 

uchwały Nr LI/358/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadajqcych na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r. 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głos „wstrzymujqcy 

się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 11 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVIII/397/2022 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Id

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wygaśnięcie trwałego zarządu.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Mariola Frankowska - Rabsztyn. Decyzją Zarządu Powiatu 

Kolskiego z dnia 24.02.2010 r. oddano w trwały zarząd Domowi Pomocy Społecznej w Kole, 

nieruchomość gruntową o pow. 2,3958 ha położoną w Kole, przy ulicy Poniatowskiego 21, 

stanowiącą działkę nr 96/4. Aktualnie na powyższej nieruchomości swoją siedzibę ma zarówno 

Dom Pomocy Społecznej w Kole jak i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Zachodzi 

zatem konieczność wygaszenia trwałego zarządu w części dot. nieruchomości zajętej przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole, gdyż część ta stała się zbędna dla potrzeb Domu 

Pomocy Społecznej. Na wygaszoną część nieruchomości tj. działki oznaczonej nr 96/5 ark. mapy 50 

o pow. 0,0731 ha, zostanie ustanowiony trwały zarząd na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Kole, odrębną decyzją Zarządu.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wygaśnięcie trwałego zarzgdu. 14/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głos „wstrzymujqcy się". 

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 13 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LVIII/398/2022 i stanowi załgcznik nr 14 do protokołu.



12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027 oraz wykonaniu planu 

finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2022 roku

Przewodniczący rady poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu 

powiatu kolskiego za I półrocze 2022r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu 

kolskiego na lata 2022-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 

2022r. była omawiana przez skarbnika Zygmunta Sołtysiaka na posiedzeniu Komisji 

Budżetu i Finansów. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu.

13. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

Informacje przedstawił dr Radosław Namyślak. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole w związku z 

możliwością niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ASF u świń i dzików podjął współpracę z 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kole celem bieżącego nadzoru w zakresie 

bezpieczeństwa żywności i żywienia, dodatkowo rozpoczął nadzór nad odstrzałem sanitarnym 

dzików przez myśliwych z terenu powiatu Kolskiego. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole 

powiadomił także, że w gminie Grabów, powiat łęczycki w gospodarstwie komercyjnym 

utrzymującym 1 643 gęsi rzeźnych i 43 kury zostało stwierdzone ognisko wysoce zjadliwej grypy 

ptaków, podtypu H5N1. W związku z tym zdarzeniem uznano za obszar zagrożony wystąpieniem 

wysoce zjadliwej grypy ptaków w powiecie kolskim tereny obejmujące: w gminie Olszówka 

miejscowości: Mniewo, Dębowiczki, w gminie Dąbie miejscowości: Karszew, Krzewo, Lisice, Rośle 

Duże, w gminie Chodów miejscowości: Bowyczyny, Turzynów.

Radny Zbigniew Szarecki nawiązał do odstrzału sanitarnego dzików, wyjaśnił, że chodzi o dziki, 

które znajdują się w rewirze, odstrzały sanitarne mają na celu zmniejszenie populacji dzików.

Przewodniczący rady poinformował, że informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu 

Weterynarii w Kole była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 16 do 

protokołu.

14. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów 

na terenie powiatu kolskiego za 2021r.



Przewodniczący rady poinformował, że informacja o wynikach kontroli obiektów na terenie 

powiatu kolskiego za 2021r. była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi 

załącznik nr 17 do protokołu.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni otrzymają odpowiedzi na zapytania na piśmie.

16. Wolne głosy i wnioski.

Radny Radomir Piorun odczytał wnioski pokontrolne z kontroli przeprowadzonej przez Komisję 

Rewizyjną w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego w Kole 21. Kontrola obejmowała 

poniesione przez Dom Pomocy Społecznej w Kole wydatki rzeczowe i remontowe za okres od 01 

stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. oraz 01 stycznia 2022r. do 30 czerwca 2022r.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LVI11 sesji o godz. 14.25

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY 
Rady Powiatu Kolskiego 
iw


