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Protokół Nr LXI1/2022 

z LXII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 24 listopada 2022r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LXII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1300 dokonał przewodniczący rady Marek 

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników, kierowników służb i jednostek.

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 LX sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z LX sesji Rady Powiatu Kolskiego.

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte 

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

sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady zawnioskował o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w 

sprawie zmiany Uchwały Nr LX/403/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2022r. w 

sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski i umieszczenie go jako pkt 14 porządku obrad.

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

głosowanie wniosek w sprawie wprowadzenie do porządku 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", O głosów „przeciw", 0 głosów



„wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po 

zmianach został przyjęty 19 głosami „za", O głosów „przeciw" O 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.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LX 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 opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 
strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie 
komunikacyjne objęte dopłatą w 2O23r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI11/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 
29 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środkowa, finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Kolskim w 2022r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na 
lata 2023-2025"



14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/403/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 
października 2022r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2022r.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c listopad. Materiały te stanowię załgcznik nr 5 do protokołu.

7. Zapytania i interpelacje.

Radny Ryszard Kasiorek złożył interpelację w sprawie przeznaczenia wolnych środków z budżetu 

powiatu na 2022 r. na prace geodezyjne związane z aktualizacją map.

Radny Marek Tomicki podziękował za poprawę stanu chodnika na ul. Zielonej w Babiaku oraz za 

uzupełnienie ubytków w asfalcie na ul. Dworcowej w Babiaku. Następnie zapytał kiedy nastąpi 

zakończenie prac związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 3406P Brdów- Psary".

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że opóźnienie w zakończeniu przebudowy ww. drogi 

nastąpiło z powodu kolizji z gazociągiem. Nowy termin zakończenia prac był ustalony na 

22 listopada 2022 r.

Radny Mariusz Kozajda zapytał na jakim etapie są prace związane z budową północnej obwodnicy 

Koła. Interpelował również w sprawie oznaczenia krawężników wysepki na przejściu dla pieszych 

na ul. Nowowarszawskiej w Kole. Pytał także o możliwość otrzymania przez radnych egzemplarzy 

z planem powiatu.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że wysepka na przejściu dla pieszych na ul. 

Nowowarszawskiej w Kole jest prawidłowo oznaczona, najeżdżanie na jej krawężniki przez 

kierowców wynika z niedostosowania prędkości do obowiązującego tam ograniczenia. Przejście dla 



pieszych zostanie jeszcze doświetlone w celu lepszego zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych. 

W kwestii etapu prac związanych z budową obwodnicy Starosta poinformował, że obecnie trwają 

procedury związane z wydaniem przez Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego.

Wicestarosta Sylwester Chęciński poinformował, że radni otrzymają egzemplarze z planem 

powiatu.

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 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”, 0 głosów „przeciw" i 0 

głosów „wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/409/2022 i stanowi załącznik nr 8 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 lata 2022-2027. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 

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

sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/ 410/2022 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.



10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 
strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak.

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

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za 

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. 1/1/ 

głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 1/1/jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami 

„za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujqcy się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie 

stanowi załgcznik nr 11 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/411/2022 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków 
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie 
komunikacyjne objęte dopłatą w 2023r.

Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak.

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

uchwały.

Przewodniczgcy Rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatq w 2023r. 

1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 18 

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

sprawie stanowi załqcznik nr 13 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/ 412/2022 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z 
dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości środkowa, 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 przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin. 



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

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały zmiany uchwały Nr 

LVIII/397/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia 

wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przypadających na realizacją określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2022r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów 

„wstrzymujący się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/ 413/2022 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 
na lata 2023-2025".

Projekt przedstawiła dyrektor PCPR w Kole Agnieszka Rusin.

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

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

uchwalenia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2023-2025". W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za", 0 

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

stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXII/414/2022 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/403/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 
27 października 2022r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Projekt przedstawiła Pani Justyna Kwiatkowska z Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji.

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

projekt uchwały.

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

Uchwały Nr LX/403/2022 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2022r. w sprawie 



Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Powiat Kolski. 1/1/ głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego 

wyniku uchwała została podjęta 18 głosami „za”, O głosów „przeciw" i O głosów „wstrzymujqcy się". 

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załgcznik nr 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LX!1/414/2022 i stanowi załgcznik nr 20 do protokołu.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2022r.

Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole za 2022r. była szczegółowo omawiana na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Informacja 

została przyjęta przez aklamację i stanowi załgcznik nr 21 do protokołu.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta udzielił odpowiedzi w pkt. 7 zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Marek Świątek nawiązał do interpelacji z poprzedniej sesji Rady Powiatu 
radnego Radomira Pioruna w sprawie uprzątnięcia chodnika z zalegających liści i przerastającej 
trawy w ciągu ulicy Poniatowskiego w Kole, w kierunku cmentarza. Przewodniczący poinformował, 
że zapoznał się z dokumentacją zdjęciową, która potwierdza zgłaszany przez radnego stan chodnika.

Radny Radomir Piorun poinformował, że została rozdana radnym publikacja dotycząca Czesława 
Freudenreich wydana przez Stowarzyszenie Budowy Pomnika-Ławeczki Czesława Freudenreicha 
przy wsparciu Powiatu Kolskiego, za co radny podziękował.

Radna Ewa Ochędalska zapytała na jakim etapie jest budowa ławeczki Czesława Freudenreicha.

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że zadanie jest na etapie projektu, planowany termin 
odbioru zadania to czerwiec 2023 r.

18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LXII sesji o godz. 14:15

Protestowała:


