
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0002.2.2023

Protokół Nr LXV/2023 

z LXV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 13 lutego 2023r.

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady LXV sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 14.00 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 19 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 związku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 19 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 budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił zmiany proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 160 

000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn.:

- „Zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023" o kwotę 

12 000,00 zł do wysokości 342 000,00 zł;

- „Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2022/2023" o kwotę 148 

000,00 zł do wysokości 498 000,00 zł.

Powyższe wynika z zakończenia 3 umów (na terenie gmin: Przedecz, Dąbie oraz m. Koło) w 

zakresie zimowego utrzymania dróg. Środki na uzupełnienie kwot na zadania pochodzą z 

rezerwy ogólnej budżetu powiatu.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole o kwotę 

5 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3412P w miejscowości Turzynów" (dział 600, rozdział 60014 §6050). Zabezpieczenie 

środków w 2023 roku na realizację w/w zadania wynika z konieczności opracowania 

programu funkcjonalno użytkowego. Środki na powyższy cel pochodzą z rezerwy celowej 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe.

3. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 72 137,75 zł z tytułu niewykorzystanych środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i 

wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania 

budżetu określonymi w odrębnych ustawach pochodzących z Funduszu Pomocy za rok 

2022, które zostały przekazane dla Powiatu Kolskiego na realizację zadań w obszarze 



pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa (zakwaterowanie).

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie 

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2023r. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. 1/1/ jego wyniku uchwała została podjęta 

19 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 LXV/429/2023 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany głównie dotyczą aktualizacji i 

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

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. 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 19 radnych. W jego wyniku 

uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głosów „przeciw" i 0 głosów „wstrzymujących się". 

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr LXV/430/2023 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7. Wolne głosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.

Ad 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady LXV sesji o godz. 1422

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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