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Protokół Nr LX/2022 

z LX sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 27 października 2022r.
/

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LX sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników oraz młodzież klasy 1,11,111 przysposabiającej do 

pracy oraz klas VII i VIII szkoły podstawowej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 

Kole wraz z opiekunami, którzy dla Radnych Powiatu Kolskiego zrobili kotyliony na obchody 

Narodowego Święta Niepodległości.

3. Stwierdzenie quorum
h 

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

w sesji uczestniczy 17 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LVIII i LIX sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z LVIII i LIX sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

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

sprawie stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 

sprawie:

1) Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski i umieszczenie go jako pkt 11 porządku 

obrad



2) ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski i umieszczenie go jako pkt 12 porządku 

obrad a pozostałe punkty przesunąć o jeden.

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porzgdku obrad, w zwigzku z tym przewodniczqcy rady poddał pod 

głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenie do porzgdku obrad projektu uchwały w sprawie 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W wyniku 

głosowania powyższy wniosek został przyjęty 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów 

„wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 3 do 

protokołu.

Kolejno poddano pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porzgdku obrad projektu uchwały w 

sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. 

W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 

głosów „wstrzymujgcych się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 4 do 

protokołu.

Następnie przewodniczgcy rady poddał pod głosowanie przyjęcie porzgdku obrad po zmianach. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W wyniku głosowania porzgdek obrad po 

zmianach został przyjęty 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw", 0 głosów „wstrzymujgcych się". 

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załgcznik nr 5 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 LVIII i LIX 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.



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

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 
za rok 2022 i 2023.

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

17. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022 w szkołach na terenie 
powiatu kolskiego.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c październik. Materiały te stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Podczas referowania sprawozdania międzysesyjnego Starosta przekazał, że Powiat Kolski w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dotację w wysokości 

220 500 000,00 zł na realizację inwestycji „Budowy północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi 

powiatowej nr 3205P". Zakres finansowy zadania jest następujący:

• Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 225.000.000,00 zł.

• Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 4.500.000,00 zł. Procentowy udział własny 

Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 2,00 %

• Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 220.500.000,00.



'!1

Realizacja w/w inwestycji będzie historyczna dla Powiatu Kolskiego, pozwoli na aktywizację co 

najmniej 200 ha terenów inwestycyjnych. Inwestycja będzie realizowana we współpracy z gminą 
’U 

miejską Koło oraz gminą wiejską Koło. Korzystając z okazji Starosta złożył podziękowania dla 

Ministra Zbigniewa Hoffmana, posła Witolda Czarneckiego oraz posła Leszka Galemby za 
su 

zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu środków na budowę północnej obwodnicy miasta Koła.

Przewodniczący rady Marek Świątek uznał, że to bardzo dobre informacje, również podziękował 

wszystkim osobom, które przyczyniły się do pozyskania środków dla w/w inwestycji.

7. Zapytania i interpelacje.
,o 

Radny Ryszard Kasiorek poprosił o udzielenie odpowiedzi, jakie działania zostały podjęte dla 
% 

powiatu kolskiego w przypadku potencjalnego zwalczenia zagrożenia promieniowaniem, w 

związku z prowadzoną wojną na terenie Ukrainy. W szczególności poprosił o informację w temacie 

dystrybucji jodku potasu? czy otrzymają go wszyscy mieszkańcy powiatu? w jaki sposób będą 

rozdysponowane tabletki? czy szpital również będzie zaangażowany w dystrybucję?

Odpowiedzi na zapytanie radnego udzielili Starosta Robert Kropidłowski i kierownik Pionu 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego p. Robert Jokiel. Niedawno odbyła się konferencja z 

Wojewodą Wielkopolskim, który przedstawił program działania i dystrybucji tabletek jodku potasu 

w związku z działaniami zbrojnymi w Ukrainie. Tabletki jodku potasu zostały zmagazynowane w 

każdej gminie Powiatu Kolskiego. We wszystkich gminach jodek potasu będzie rozdawany przez 

jednostki OSP, sołectwa lub w obwodach wyborczych. W razie zagrożenia radiacyjnego należy 

nasłuchiwać komunikatów radiowych i telewizyjnych nadawanych przez uprawnione do tego 

służby lub organy. Jeśli wystąpi zagrożenie, tabletki będą przekazywane mieszkańcom i wszystkim, 

którzy zgłoszą się po nie do punktów. Jodek potasu powinien być przyjmowany zgodnie ze 

wskazaniami medycznymi w odpowiednich dawkach. Tabletkę z jodkiem potasu należy przyjąć do 

6 godzin po skażeniu. Powiat Kolski otrzymał opakowania po 30 tabletek po 65 mg oznaczone jako 

TZF.

Radny Radomir Piorun zwrócił uwagę na uprzątnięcie chodnika z zalegających liści i przerastającej 

trawy w ciągu ulicy Poniatowskiego w mieście Koło, w kierunku cmentarza. Radny przekazał, że 

zapytanie złożone jest na prośbę radnej miasta Koła.

Dyrektor Grzegorz Kujawa udzielił odpowiedzi, że według niego sam chodnik nie jest zarośnięty, 

pobocza zostały wykoszone i przygotowane na najbliższe święta. Starosta zapewnił, że w razie 

potrzeby teren zostanie jeszcze raz uprzątnięty.



Radny Marek Tomicki pogratulował pozyskania środków na obwodnicę miasta Koła. Jest to 
z i 

inwestycja historyczna dla naszego powiatu. Przypomniał, że w poprzednich kadencjach również 

pozyskiwano środki na strategiczne inwestycje, np. zjazd z autostrady, udział w pozyskaniu 
i p 

środków miał śp. Starosta Wieńczysław Oblizajek oraz były poseł Czesław Cieślak. Poprosił o 

przybliżenie kwestii finansowych oraz harmonogramu realizacji inwestycji budowy północnej 
j’’i 

obwodnicy miasta Koła.

Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że jest to kluczowa inwestycja dla powiatu kolskiego. 

Poinformował, że wydane zostało uzgodnienie inwestycji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Poznaniu, kolejno oczekuje się na wydanie przez wójta decyzji o uwarunkowaniach 

środowiskowych. Dokumenty te są niezbędne dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Została powołana grupa robocza, która będzie 

nadzorowała wykonanie inwestycji, kierownictwo powierzono dyrektorowi Powiatowego Zarządu 

Dróg w Kole p. Grzegorzowi Kujawie. Obecnie są na etapie wyłaniania podmiotu, który poprowadzi 

całość przetargu na tę inwestycję. Wykonawca powinien zostać wyłoniony do 9 miesięcy. 

Prognozuje się, że inwestycja zostanie zakończona w 2024 roku. Starosta podkreślił, że planowane 

jest również przystąpienie do wypłaty odszkodowań z tytułu zajętych pod obwodnicę gruntów. 

Odbyło się kilka spotkań z mieszkańcami, których grunty będą podlegały zajęciu. Mieszkańcy byli 

poinformowani o planach w zakresie realizacji inwestycji. Sugestie mieszkańców były także 

uwzględniane przy opracowaniu projektu.

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 7 do protokołu).

W dyskusji głos zabrał radny Rafał Ławniczak zainteresowany był przyczynami rezygnacji z budowy 

sali gimnastycznej przy ZSRCKU w Kościelcu. Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że 

rezygnacja z budowy sali gimnastycznej, na które otrzymano dofinansowanie w kwocie 

5 400 000,00 zł, ze względu na to iż w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego 

najniższa oferta wynosiła 9 000 000,00 zł. Kwota ta znacznie przekracza wysokość zabezpieczonych 



środków na ten cel. Jest szansa na zmianę zadania w ramach pozyskanych środków. Rozważano 

także możliwość zadaszenia Orlika w Kościelcu. M

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 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/400/2022 i stanowi załącznik nr 9 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.

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 lato 2022-2027. 

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

głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/ 401/2022 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. 

Przepis art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek 

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o 

których mowa w art. 3 ust. 3 w ustawie. Zgodnie z ww. ustawą współpraca ta może odbywać się w 

szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych. Zlecanie 

może mieć formę powierzenia lub wspierania realizacji zadania.

Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.



Przewodniczqcy Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", O głosów „przeciw" i O głosów 

„wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do 
** / 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/402 /2022 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. 

W myśl art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela obowiązkiem organu prowadzącego szkoły i 

placówki oświatowe, będącego organem samorządu terytorialnego, jest określenie w drodze 

regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli, tak ażeby średnie wynagrodzenie nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat było zgodne ze średnim 

wynagrodzeniem określonym w art. 30 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy. Projekt niniejszej uchwały 

został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli. Jedną z głównych zmian 

jest zmniejszenie wysokości dodatku dla nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

specjalistyczne dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcze w specjalnym ośrodku szkolno- 

wychowawczym (w tym w internatach) z 25% na 15%.

Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. 

1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów 

„wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/ 403/2022 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

(o godz. 10.16 obrady opuścił radny Zbigniew Szarecki)

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. 



Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek. 

Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 

prowadzonych przez nauczycieli szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Kolski ustala się na 22 

godzin. Natomiast obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli 

zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i wynosi 18 godzin. Projekt 

uchwały był konsultowany ze związkami zawodowymi.

Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wymiaru i zasad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujący się". 

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/404/2022 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Łukasz Ziemniak przedstawił projekt uchwały. 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wystąpiła z wnioskiem o 

wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 27,51 m2, przeznaczonych na 

gabinety lekarskie dla Centrum Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk, Sp. z o.o. na świadczenie 

usług w zakresie medycznym. Pomieszczenia objęte wnioskiem użytkowane będą jako gabinety 

terapii psychologicznej i psychiatrycznej z uwagi na duże zapotrzebowanie społeczne na tego typu 

poradnictwo.

Opinia Komisji Gospodarczej jest pozytywna. Korzystając z okazji przewodniczący Komisji 

Gospodarczej Łukasz Królasik podziękował radnym Powiatu Kolskiego za udział w I turnieju w piłce 

siatkowej, który został rozegrany w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Radni zajęli III miejsce, a 

turniej wygrała reprezentacja uczniów. Radny podziękował także za poparcie realizacji inwestycji 

„Rozbudowa sali gimnastycznej w ZST w Kole wraz zapleczem socjalnym". Starosta dodał, że 

obecnie opracowywany jest projekt w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla ZSE-A w 

Kole, powiat otrzymał dofinansowanie z Polskiego Ładu na realizację w/w inwestycji. Kolejną dobrą 

wiadomością jest wykonanie remontu pokrycia dachu w Bursie Szkolnej. Fundacja Saint-Gobain 



zaoferowała udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.
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Fundacja proponuje przeznaczyć te środki na remont pokoi w Bursie Szkolnej w Kole, w której 

zamieszkują uchodźcy z Ukrainy.

Przewodniczqcy Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. 

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 

głosami „za”, 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/ 405/2022 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Naczelnik Lilia Urbaniak przedstawiła projekt uchwały. Zgodnie z postanowieniami ustawy o 

działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła strata netto, kierownik szpitala 

sporządza program naprawczy i przedstawia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. 

Program naprawczy sporządzony jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. Program naprawczy 

sporządzony jest na lata 2022-2024.

Podczas dyskusji radny Ryszard Kasiorek zaproponował, aby dyrektor szpitala przeprowadzała 

systematyczne, cykliczne spotkania z kierownikami oddziałów. Na takim spotkaniu można wymienić 

się aktualnymi problemami, poglądami i ustalić kierunki działania. Zdaniem radnego takie 

spotkania są potrzebne do sprawnego funkcjonowania.

Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 16 

głosami „za”, 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w 

sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/406 /2022 i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 

rok 2022 i 2023.



Naczelnik Lilia Urbaniak poinformowała, że zgodnie z przepisem ustawy o rachunkowości wyboru 

firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje organ 

zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Jedyną uprawnioną firmą, która odpowiedziała 

na zapytanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na przeprowadzenie 

badania sprawozdania finansowego za rok 2022 i 2023 jest firma „KPW Audytor Sp. z o.o., ul.
b 

Tymienieckiego 25C/410, 90-350 Łódź. Firma ta ma znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu 

badań sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pytań w tym temacie nie było. Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru 

firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2022 i 2023. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX/407/2022 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

16. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
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Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że zgodnie z postanowieniami ustawy o 

samorządzie powiatowym do złożenia oświadczeń majątkowych zobowiązani byli: radni, 

członkowie zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownicy jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty. 

Wszystkie oświadczenia majątkowe łącznie z kserokopią zeznania o wysokości osiągniętego 

dochodu za rok 2021 zostały złożone w ustawowym terminie.

Informacje z analizy oświadczeń majątkowych wpłynęły od: Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole, 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie, Naczelnika Urzędu Skarbowe w Poddębicach. 

Informacja została przyjęta przez aklamację i sanowi załącznik nr 24 do protokołu.

17. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2021/2022 w szkołach na terenie 

powiatu kolskiego.

Przewodniczący rady poinformował, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

2021/2022 w szkołach na terenie powiatu kolskiego była szczegółowo omawiana na posiedzeniu 

Komisji Spraw Społecznych. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 25 

do protokołu.



18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje były udzielane na bieżąco.

19. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LX sesji o godz. 10.35

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY 
Rady PowiaWXolskiego


