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Protokół Nr LXIV/2023 

z LXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 stycznia 2023r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. II10 dokonał przewodniczący rady 

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, Komendanta PSP Krzysztofa Żurawika, Komendanta 

Policji Jacka Brzęckiego, Dyrektora Grzegorza Kujawę, Dyrektora SP ZOZ w Kole Grzegorza 

Gibaszka, sekretarza Artura Szafrańskiego, skarbnika Zygmunta Sołtysiaka, naczelników i 

wszystkich obecnych. Przewodniczący rady poinformował uczestników sesji, że obrady są 

rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk.

3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący stwierdził, że na ustawowy stan 21 radnych w LXIV sesji udział bierze 16 

radnych, co stanowi quorum do prawomocności obrad i podejmowania prawomocnych 

uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

UWAGA! wg listy obecności 17 radnych, o godz. 11.58 przybył radny Czesław Marek.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z LXIII sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z LXIII sesji Rady Powiatu 

Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały 

przyjęte 16 głosami „za", 0 głos „przeciw", 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

5. Przyjęcie porządku obrad

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



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

porządku obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 16 głosami „za", O głosów „przeciw", O głosów „wstrzymujących 

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z DCIII 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 2023r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 
kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Kolski na 2023r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 
postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu 
administracji rządowej.

14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022r.

15. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r.

16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r.

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu. 



Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c styczeń. Materiały te stanowig załgcznik nr 4 do protokołu. Starosta 

podczas wystąpienia poinformował, że Szpital kolski otrzymał wsparcie w ramach programu: 

„Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU)" 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt: 

„Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w kontekście 

pandemii COVID".

Kwota całkowita projektu: 1 899 180,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: 1 614 303,00 zł

Dofinansowanie w ramach programu przeznaczone zostanie na:

• Zakup 2 ambulansów z wyposażeniem

• Doposażenie Oddziału Wewnętrznego, AOS, POZ i Izby Przyjęć

• Doposażenie Pracowni Endoskopii

• Wdrożenie systemu e-rejestracji dla pacjentów AOS

7. Zapytania i interpelacje

Radny Tomasz Barański zwrócił się z prośbą o interwencję w Urzędzie Marszałkowskim w 

Poznaniu w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Kłodawa- Dąbie.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że temat remontu w/w drogi był poruszony 

podczas niedawnej wizyty Marszałka Marka Woźniaka.

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

2023r.

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 (załgcznik nr 5 do protokołu).

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

projekt uchwały.

Przewodniczgcy Rady Marek Świgtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2023r. W głosowaniu imiennym udział 

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



i O głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/423/2023 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu

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

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe zmiany do projektu uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023- 

2030, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały.

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 2023- 

2030. W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 16 głosami „za”, 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/424/2023 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Kolski na 2023r.

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

mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej organ prowadzący opracowuje na dany 

rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz 

ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Kolski. Kwoty te wynikają z 0,8% odpisu od wynagrodzenia 

nauczycieli. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

wyodrębniono w planach finansowych szkół. Maksymalna kwota dofinansowania w danym 

roku wynosi do 70% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 1 000,00 zł za jeden semestr.



Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Morek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2023r. W głosowaniu imiennym udział 

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

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

załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/425/2023 i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Zmiany 

polegają na połączeniu oddziału wewnętrznego I i II oraz dodanie ośrodka rehabilitacji 

kardiologicznej dziennej w ramach jednostki Ośrodka opieki pozaszpitalnej. Zmiany mają 

charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego 

Regulaminu organizacyjnego SP ZOZ w Kole.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie 

zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

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

podjęta 16 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/426/2023 i stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.



Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia 

postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilia Urbaniak. Z uwagi na fakt, że rozwiązano stosunek pracy 

z dotychczasowym dyrektorem szpitala i stanowisko to jest nie obsadzone zachodzi potrzeba 

obsadzenia stanowiska Dyrektora w drodze konkursu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa Rada Powiatu w drodze uchwały powołuje Komisję konkursową w celu wyłonienia 

kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Kole w następującym składzie:

- przedstawiciele podmiotu tworzącego w osobach:

a) Waldemar Banasiak - Przewodniczący,

b) Artur Szafrański- członek

c) Lilia Urbaniak-członek,

d) Lech Spliter-członek,

e) Andrzej Kręgiel - lekarz - członek,

f) Hanna Kaftan - przedstawiciel Rady Społecznej

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na 

wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała 

została podjęta głosami 15 „za", 0 głosów „przeciw" i 1 głos „wstrzymujqcy się". Imienny wykaz 

głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/427/2023 i stanowi załqcznik nr 15 do 

protokołu.

Do obrad dołgczył radny Czesław Marek



Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z 
zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel. Podjęcie uchwały 

jest konieczne do podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem 

Kolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb 

Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych 

administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2023r. 

dotyczą przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz 

pokrycie kosztów tychże badań.

Nie było dyskusji w tym temacie. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt 

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. W 

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

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

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXIV/428/2023 i stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu.

Ad 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022r.

Naczelnik Dorota Szkudlarek przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 

Powiat Kolski w 2022r. Rada Powiatu otrzymuje corocznie do wiadomości sprawozdanie o 

wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego, które określa art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. W wyniku 

przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nie będzie dopłaty do żadnego ze stopni.

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach 

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2022 roku zostało 

przyjęte przez aklamację stanowi załącznik nr 18 do protokołu.



Ad 15. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r. 

Sprawozdanie omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa Robert JokieL Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku w 2022r. odbyła 2 posiedzenia. W posiedzeniach brali udział także członkowie 

Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniach omawiane były m.in. 

sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, sprawy dot. poprawy stanu 

dróg powiatowych.

Pytań nie było, w związku z powyższym przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła przez aklamację sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku w 2022r. przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 19 do 

protokołu.

Ad 16. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r.

Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdania za 2022 rok z pracy Komisji radni 

otrzymali z materiałami na sesję, ponieważ zapytań ani uwag do opracowanych materiałów 

nie było, przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła 

sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2022r. poprzez aklamację. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Nie było zapytań i interpelacji.

Ad 18. Wolne głosy i wnioski.

Radny Radomir Piorun zainteresowany był na jakim etapie jest planowany remont drogi 

powiatowej od ul. 20 Stycznia do ul. Toruńskiej w Kole.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że ostatnie rozmowy z burmistrzem miasta Koła 

dotyczyły ustalenia drogi przeciwpożarowej. Starosta zapewnił, że inwestycja zostanie 

wykonana jeszcze w tym roku.

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LXIV sesji o godz. 1205

Protokółowała:

Malwina Morzycka
Aa n . rRZEWODNICZAGY

■
Marek Świątek


