
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.2.10.2022

Protokół Nr 41/2022 

z posiedzenia

Komisji Gospodarczej

z dnia 22 listopada 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 10.00, obrady prowadził przewodniczący Komisji 

Gospodarczej Łukasz Królasik. W posiedzeniu uczestniczył także Łukasz Ziemniak- naczelnik 

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

I część posiedzenie Komisji Gospodarczej

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na 

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

2. Analiza projektu 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.

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

4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023r.

II część: wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i 

Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną, Komisją 

Gospodarczą (godz. 13.00)

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027.

3. Wolne głosy i wnioski



I część posiedzenie Komisji Gospodarczej

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na 

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak przedstawił 

projekt uchwały. Minister właściwy do spraw finansów ogłasza corocznie w drodze 

obwieszczenia w Monitorze Polskim maksymalne stawki opłat za usuwanie i parkowanie 

pojazdów na parkingach strzeżonych. Stawki, które są zaproponowane w uchwale nie 

przekraczają stawek ogłoszonych w Monitorze Polskim na 2023r. Wspomniane opłaty za 

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych stanowią dochód własny powiatu. 

Zadanie holowanie i usuwanie pojazdów podzielono na dwa zadania: nr 1 obejmujący obszar 

Miasta i gminy Koło, gminy Kościelec, Grzegorzew, Babiak, Osiek Mały oraz zadanie nr 2 

obejmujące obszar gminy Przedecz, Kłodawa. Dąbie, Chodów, Olszówka. Rada Powiatu ustala 

wysokość kosztów opłat za holowanie i parkowanie pojazdów z podziałem na poszczególne 

gminy. Wybór podmiotów z określeniem obszarów działania nastąpił w trybie rozeznania 

cenowego przesłanego do 5 podmiotów zajmujących się prowadzeniem działalności 

w zakresie pomocy drogowej - w celu uzyskania wiedzy co do rzeczywistych kosztów usuwania 

i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu. W procedurze zapytania ofertowego na 

2023r. zaproponowano kwartalny podział wysokości stawek w odniesieniu do usługi 

parkowania pojazdów na parkingi strzeżone. W wyniku przeprowadzonego postępowania w 

procedurze zapytania ofertowego zgłosiły się łącznie 3 podmioty, z których wyłoniono dwie 

firmy.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu 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.

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego Sławomir Wojtysiak poinformował, że 

Powiat Kolski złożył wniosek o objęcie dopłatą zadań Powiatu w zakresie przewozów 

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z założeniami ustawy 

samorządowy organizator transportu otrzyma dopłatę w wysokości do 3,57 zł brutto do 

wozokilometra. Pan Wojtysiak wspomniał, że środki na Fundusz rozwoju przewozów 



autobusowych w 2023r. wyniesie 591 884,00 zł, z czego wysokość dofinansowania wyniesie 

493 235 ,00 zł, wkład własny 98 649,00 zł.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Opinia 

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2022r.

Informacje przedstawił dyrektor Grzegorz Kujawa (informacja stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu). Podczas dyskusji radny Ryszard Kasiorek poprosił, aby w przyszłym roku dokończyć 

remont drogi powiatowej w Lipich Górach (odcinek od gminy Koło) oraz Bogusławice- 

Mąkoszyn. Dodatkowo należy zastanowić się nad zleceniem wykonania w przyszłym roku prac 

geodezyjnych związanych z aktualizacją zasobów geodezyjnych w zakresie map i granic 

geodezyjnych na potrzeby planowanych inwestycji drogowych.

Radny Łukasz Królasik poruszył temat zmiany kategorii drogi powiatowej na gminną. Dyrektor 

Kujawa odpowiedział, że jest wiele dróg w zasobie powiatu, które można by przekazać gminie, 

ponieważ dla nas są one zbędne, jednak gminy niechętnie przejmują drogi powiatowe, 

ponieważ powiększają tym samym zasób własności gminy i generuje wydatki związane z 

obowiązkami utrzymania drogi. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze 

uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. Ustalenie przebiegu 

istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy.

Ad 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2023r.

Przewodniczący Komisji odczytał projekt planu pracy Komisji Gospodarczej na 2023r. 

Członkowie nie wnosili uwag do przedstawionego planu. Plan stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.

II część: wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych, Komisją Skarg, Wniosków i 

Petycji, Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną, Komisją 

Gospodarczą (godz. 13.00)

Tematem posiedzenia będzie analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r. oraz 

analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030.



Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu budżetu powiatu na 2023r.

2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2023-2030.

Ad 1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 

112 915 563,07 zł, w tym dochody bieżące 996 047 751,00 zł i dochody majątkowe 

16 867 812,07 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 

7 984 086,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 390,00 zł,

3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 

450 261,00 zł,

4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki 

ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 9 100,00 zł

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

kwocie 15 667 001,00 zł,

6. subwencja ogólna w kwocie 57 173 364,00 zł w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8 847 079,00 zł,

b) część równoważąca subwencji ogólnej -2 547 428,00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej- 45 778 857,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 123 775 538,74 zł w tym wydatki 

bieżące 95 905 795,13 zł i wydatki majątkowe 27 869 743,61 zł. W budżecie planuje się deficyt 

budżetu w wysokości 10 859 975,67 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.



Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2023 roku w 

kwocie 4 600 000,00 zł.

Skarbnik przybliżył radnym kilka informacji w zakresie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych 

przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r., 2019 r. i w 2022 

r. W projekcie budżetu powiatu kolskiego na 2023r. w planie wydatków zabezpieczono środki 

na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 1 875 108,00 zł, 

(kwota poręczenia - 589 274,40 zł)

- 2019 r. - 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 695 500,00 zł.

(kwota poręczenia - 412 000,00 zł)

- 2022 r. - 2 500 000,00 zł (planowany do zaciągnięcia w 2022 r.)

(kwota poręczenia - 464 285,64 zł)

Radni zainteresowani byli również kwestią inwestycji „Budowy północnej obwodnicy Koła w 

ciągu drogi powiatowej nr 3205P". Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że Powiat Kolski w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dotację w 

wysokości 220 500 000,00 zł na realizację w/w inwestycji. Gmina Miejska Koło oraz Gmina 

Wiejska Koło będą partycypować w kosztach realizacji inwestycji. Skarbnik nadmienił, że w 

przyszłym roku planowane jest przystąpienie do wypłaty odszkodowań z tytułu zajętych pod 

obwodnicę gruntów. Dotyczy to około 230 działek. Powyższe sprawy planuje się wykonać w 

ciągu 2 lat.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Kolskiego na 2023r. 

Opinia stanowi załqcznik nr 5 do protokołu.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2023- 2030 omówił 

skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2023-2030 wynika z prognozy spłaty rat 

kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których 

ostateczny termin spłaty upływa w 2030r.

W 2023r. planuje się kontynuować przedsięwzięcia:

- „ERASMUS +1 Mobilność Edukacyjna Osób - ZSRCKU w Kościelcu".



- „Produkcja, personalizacja i dystrybucja dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń"

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

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

-„Usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego 

2022/2023"

-„Obsługa separatorów przy budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole".

- „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej na lata 2022/2023"

-„Zakup tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Kole 2022/2023"

- „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa 

Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 2 7 2022/2023"

- „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa 

Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27 

2022/2023"

„Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym 

i zagranicznym 2022/2023"

- „Dofinansowanie do projektu pn.: „ Wzmocnienie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole"

- „Budowa północnej obwodnicy Koło w ciągu drogi powiatowej nr 3205P".

- „Przebudowa drogi powiatowej nr3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew".

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Opinia stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.50.

Protokółowała:

Malwina Morzycka


