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Protokół Nr XXXIII/2020 

z XXXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 14 grudnia 2020r. 
(sesja nadzwyczajna)

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu 

Marek Świątek o godz. 1030.

2. Powitanie gości
Przewodniczący rady Marek Świątek powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Przewodniczący rady Marek Świątek zaproponował umieszczenie w porządku obrad XXXIII sesji 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią J.B. na działalność 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Przewodniczy zaproponował 

umieszczenie projektu jako pkt 5 a pozostałe punkty przesunąć o jeden. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu 

Powiatu Kolskiego zmiany do porządku sesji zwołanej na wniosek następują bezwzględną 

większością głosów, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. W związku z 

powyższym w pierwszej kolejności przewodniczący zapytał czy Zarząd Powiatu w osobach: Robert 

Kropidłowski, Sylwester Chęciński, Zbigniew Szarecki, Henryk Tomczak wyrażają zgodę na 

wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały? Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na 

umieszczenie dodatkowego projektu uchwały w porządku obrad.

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 rozpatrzenia 

skargi złożonej przez Panią J.B. na działalność Samodziełnego Pubłicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. W wyniku głosowania 

powyższy wniosek został przyjęty 13 głosami „ za ", 0 głos "przeciw ", 0 głosów " wstrzymujących się ". 

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Kołejno przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po 

zmianach został przyjęty 13 głosami „ za ", 0 głos "przeciw ”, 0 głosów " wstrzymujących się ". Imienny 

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



Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1.Otwarcie sesji.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie ąuorum.

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

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią J.B. na działalność 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Ad 3. Stwierdzenie ąuorum

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne, 

w sesji uczestniczy 14 radnych ( o godz. 10.41 zalogował się radny Waldemar Banasiak). Lista 

obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

2020r.
Starosta Robert Kropidłowski przedstawił projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje 

dokonanie zwiększenia planu dochodów i jednocześnie wydatków na dziale 851 ochrona zdrowia, 

rozdział 85111 Szpitale ogólne o kwotę 498 400,00 zł na zadanie pn.: „Zakup sprzętu - wyposażenia 

pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole ” w kwocie 498 400,00 zl. Środki pochodzą z rezerwy budżetu 

państwa. Rada Powiatu na sesji październikowej przyznała dotację dla SP ZOZ w Kole w wysokości 

124 600,00 zł. Całość zadania wyniesie 630 000,00 zł. Starosta Kolski dodał, że ogromne 

zaangażowanie w pozyskanie dotacji wykazał poseł Witold Czarnecki.

Podczas dyskusji z radnymi Starosta Kolski Robert Kropidłowski wyjaśnił, że środki zostaną 

przeznaczone wyłącznie na zakup wyposażenia do pracowni endoskopii. Natomiast szpital już 

dokonał zakupu sprzętu do laparoskopii, który już jest użytkowany przez lekarzy w SP ZOZ w Kole. 

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r W głosowaniu imiennym udział wzięło 

14 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 14 głosami „ za", 0 głosów „przeciw ” i 0 głosów 

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

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIII/245/2020 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią J.B. na działalność 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.



Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. 

Skarga została uznana za bezzasadną.

W dyskusji radny Mariusz Kozajda powiedział, że rozmawiał z pracownikami szpitala i otrzymywał 

sygnały z uwagami w zakresie funkcjonowania szpitala, w związku z powyższym poprosił radnego 

Lecha Splitera, który jest pracownikiem szpitala, aby zweryfikował te informacje. Nie potwierdziły 

się zgłaszane uwagi. Uważa, że w przyszłości Komisja Spraw Społecznych, która zajmuje się 

sprawami zdrowia powinna zająć się tematem funkcjonowania szpitala.

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

skargi złożonej przez Panic} J.B. na działałność Samodziełnego Pubłicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kołe. W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych W jego wyniku uchwała 

została podjęta 13 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”. Imienny wykaz 

głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIII/246 /2020 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski
Przewodniczący Marek Świątek zgłosił, aby Dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska 

rozważyła ustawienie namiotu przed Izbą Przyjęć, ponieważ pacjenci, którzy czekają na wizytę do 

lekarza czekają na dworze, czasami warunki atmosferyczne nie są sprzyjające i pacjenci marzną na 
dworze.

Ad 7. Zaniknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Świątek zamknął obrady XXXIII o godz. 1100

Protokółowała:

Malwina Morzycka
PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Kolskiego

Marek Świątek


