
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

BRZ.ÓÓ02'i5 2022

Protokół Nr LXI/2022 

z LXI sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 17 listopada 2022r.

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady LXI sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 13.00 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 15 radnych, co 

stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik 

nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie porządku obrad

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

Nikt nie zgłaszał, w zwigzku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 15 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 wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

6. Wolne głosy i wnioski.



7. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. W dniu 04.11.2022r. dokonano 

otwarcia ofert na realizację zadania „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie budowy 

chodników, ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych". W wyniku przeprowadzonego 

postępowania przetargowego wpłynęły dwie oferty na realizację w/w zadania. 

Najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę aktualnie zabezpieczoną w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2022-2027. Zabezpieczone środki są niewystarczające, aby zakontraktować 

roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Wobec powyższego Zarząd 

Powiatu Kolskiego proponuje wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego poprzez zwiększenie planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w 

art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy na 2023 rok o kwotę 868 924,00 zł oraz wprowadzenia zmian w 

załączniku nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg i ulic powiatowych w zakresie 

budowy chodników, ścieżek rowerowych i ciqgów pieszo-rowerowych", co umożliwi zawarcie 

umowy z wykonawcą w terminie związania ofertą i przystąpienie do realizacji zadania.

Przewodniczgcy rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022- 

2027. W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 15 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

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

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXI/408/2022 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski - nikt nie zgłaszał

Ad 7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LXI sesji o godz. 1320

Protokółowała:

Malwina Morzycka
M przewodniczący
' ' J Rady Powiatu^Sfskiego

Marek Swi/tek


