
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23

Protokół Nr XXXII/202(l 

z XXXII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 26 listopada 2020r.

1. Otwarcie sesji

Obrady XXXII sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 9.00 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.

2. Powitanie gości
Przewodniczący rady powitał radnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący rady stwierdził, iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 

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

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad
Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad projektu uchwał w 

sprawie skargi złożonej na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz projektu uchwały 

w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i Starosty Kolskiego. 

Przewodniczy zaproponował umieszczenie projektów jako pkt 13 i 14 a pozostałe punkty przesunąć 

o jeden.

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

pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie skargi 

złożonej na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 



19 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 19 głosami „za", O głos 

"przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku 

obrad projektu uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i 

Starosty Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania 

powyższy wniosek został przyjęty 19 głosami „za", 0 głos "przeciw", 0 głosów” wstrzymujących 

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Kolejno przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

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

zmianach został przyjęty 19 głosami „za”, 0 głos "przeciw”, 0 głosów" wstrzymujących się". 

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

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie ąuorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2020r.

9. 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 202Ir.

10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych 

na terenie Powiatu Kolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXl230/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 

24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych 

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Kolskim w 2020r

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 

rok 2020 i 2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.



14. Podjęcie uchwał w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i Starosty 

Kolskiego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali na piśmie informację z 

działalności międzysesyjnej Zarządu, wydziałów i jednostek zespolonych za miesiąc listopad br. 

Materiały te stanowią załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.
Radna Alicja Wapińska

Radna złożyła interpelacje w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Żeromskiego w Kole 

Treść interpelacji radnej stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Radny Tomasz Barański zainteresowany był przyczyną wzrostu stawek za odprowadzanie wód 

opadowych lub roztopowych do kanalizacji deszczowej w mieście Kole.

Starosta Robert Kropidlowski odpowiedział, że me posiada obecnie dokumentacji w tym 
zakresie, ale może powiedzieć, że ta stawka wzrosła ponad jl00%, według wyliczeń spowoduje to 

wzrost kosztów dla Powiatu o ok. 300 000 zł rocznie.

Radny Łukasz Królasik dodał, że stawka ta wynika z Uchwały Rady Miejskiej w Kole Nr 

XXI/199/2020zd dnia 26 lutego 2020r. która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. Paragraf 1 ww.uchwały stanowi: "Ustala się cenę za usługę 

odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w wysokości: 

a) 0,60 zł netto za 1 ml rocznie od powierzchni uszczelnionych stanowiących drogi ulice 

wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz pasy drogowe i parkingi przy tych ulicach.

b) 1,08 zł netto za\ ml rocznie od pozostałych powierzchni uszczelnionych i dachów.

2. Opłacie nie podlegają powierzchnie z których wody opadowe lub roztopowe są 

zagospodarowywane na terenie nieruchomości i nie są wprowadzane do sieci kanalizacji 

deszczowej. "



Ad 8. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2020r.
Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami 

na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 9. 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 2021r.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt z materiałami na sesję. 

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

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

charakterze użyteczności pubłicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2021r W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 

głos "przeciw", 0 głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXI'1/13112020 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach 

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt z materiałami na sesję. 

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za 

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. W 

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

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

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/238/2020 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/230/2020 Rady Powiatu 

Kolskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację 

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 

Powiecie Kolskim w 2020r.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt z materiałami na sesję. 

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



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

uchwały Nr XXX/230/2020 Rady Powiatu Kołskiego z dnia 24 września 2020 roku w sprawie 

ustałenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabiłitacji Osób 

Niepełnosprawnych przypadających na reałizację określonych zadań z zakresu rehabiłitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kołskim w 2020r. W głosowaniu 

imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", O 

głos "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/239/2020 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole 

za rok 2020 i 2021.
Projekt omówiła naczelnik Lilia Urbaniak. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wyboru 

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania 

sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający sprawozdanie 

finansowe jednostki. Jedyną uprawnioną firmą, która odpowiedziała na zapytanie Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na przeprowadzenie badania sprawozdania 

finansowego za rok 2020 i 2021 jest firma" KPW Audytor" Sp. z 0.0 ul. Tymienieckiego 25C/410, 

90-350 Łódź. Firma ta ma znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań 

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie w sprawie 

wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodziełnego 

Pubłicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2020 i 2021. W glosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głos "przeciw", 0 

głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 15 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/240/2020 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Powiatowego Zarządu Dróg 

w Kole.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały z materiałami 

na sesję. Skarga zostaje uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.



Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi 

złożonej na działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. W glosowaniu imiennym udział wzięło 

19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za”, O głos "przeciw”, O głosów" 

wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w sprawie stanowi załącznik nr 17 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/241/2020 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwał w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i 
Starosty Kolskiego.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt uchwały z materiałami 

na sesję. Skarga zostaje uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi 

złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego i Starosty Kolskiego. W glosowaniu imiennym 

udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głos 

"przeciw ", 0 głosów ” wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi 

załącznik nr 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/2AH2020 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

2020r.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały i dodatkowe zmiany, 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 budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głos "przeciw", 0 

głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 21 

do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/1A212020 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Dyskusji nad projektem uchwały nie 

było.



Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

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

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

ww. sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII/244/2020 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedź na interpelacje radnej Alicji Wapińskiej w 

zakresie dróg zostanie przesłana do Biura Rady i Zarządu.

Ad 18.Wolne glosy i wnioski.
Ad 19. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXII sesji o godz. 11:00

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Pm--tobolskiego

Maren b wątek


