
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

BRZ.0002.1.2021

Protokół Nr XXXV/2021 

z XXXV sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 28 stycznia 2021r.

Ad 1.
Obrady XXXV sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 10.00 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. Lista 

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu (Uwaga! o godz. 10.13 zalogował się radny Lech 

Spliter, o godz. 10.16 zalogowała się radna Alicja Wapińska).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu 

Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały 

przyjęte 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 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 20 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad 

został przyjęty 20 głosami „za”, 0 głosów „przeciw ”, 0 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 XXXIII i XXXIV sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020r.

9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2020r.

10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2020r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na realizację 

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultuiy wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek 

Kultury w Przedczu.

12. 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 2021r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 202Ir.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu 

Kolskiego na lata 2021-2027.

16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek 

zespolonych za m-c styczeń. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.
Radny Tomasz Barański pytał czy Wojewódzki Zarząd Dróg nadal ma w planach realizację zadania 

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku Kłodawa- Dąbie?

Starosta Robert Kropidlowski odpowiedział, że nie otrzymał żadnej informacji w zakresie 

zaniechania realizacji inwestycji.

Radna Alicja Wapińska
Radna złożyła interpelacje w sprawie: przebudowy ul. Żeromskiego w Kole, zachowania 

dotychczasowych standardów podczas zimowego utrzymania dróg, zabezpieczenie środków 

finansowych na przygotowanie dokumentacji drogowej z elementami odwodnienia na budowę ul.



Konopnickiej w Kole, przebudowę chodnika na ul. Sienkiewicza w Kole.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

W odpowiedzi na zapytania radnej starosta Robert Kropidłowski przypomniał, że prowadzone były 

rozmowy z władzami miasta w zakresie inwestycji, które będą wykonane w 2021r. Ustalono, że 

zostanie wykonana ul. PCK w Kole.

Radny Łukasz Królasik złożył interpelacje w imieniu p. Małgorzaty Muszyńskiej sołtys Lisic z 

gminy Dąbie w zakresie sprawdzenia stanu drogi powiatowej w miejscowości Lisice.

Radny Marek Tomicki poruszył temat odśnieżania chodników przez mieszkańców ul. Zielonej z 

gminy Babiak. Po odgarnięciu śniegu z chodnika przejeżdża pług, który ponownie zasypuje te 

chodniki. W związku z powyższym czy jest możliwość przekazania dyrektorowi Powiatowego 

Zarządu Dróg, aby pług odśnieżał drogi w godzinach porannych, tak aby mieszkańcy dwa razy nie 

musieli odśnieżać chodników.

Starosta Robert Kropidłowski zapewnił, iż poruszy temat stanu drogi w Lisicach oraz metody 

odśnieżania na ul. Zielonej w Babiaku z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Ad 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020r.

Sprawozdanie omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa Robert Jokiel. Komisja Bezpieczeństwa i 

Porządku w 2020r. odbyła 3 posiedzenia, w posiedzeniach tych brali udział również 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 sprawozdanie z działałności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020r. przez 

aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2020r.

Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdania za 2020 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 działałności 

Komisji Rady Powiatu Kołskiego za 2020r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 

do protokołu.



Ad 10. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2020 roku.

Sprawozdanie omówiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Rada Powiatu otrzymuje corocznie do 31.01. 

do wiadomości sprawozdanie o wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nie będzie dopłaty 

do żadnego ze stopni.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada 

Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczyciełi na poszczegółnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kołski w 2020 roku, przez 

akłamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na 

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny 

Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w 

wysokości 2 000 zł Gminie Przedecz na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, 

wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą: „Kujawskie Sypanie Wzorów 

Piaskiem”.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

udziełenia pomocy finansowej w roku 2021 Gminie Przedecz na reałizację zadania z dziedziny 

upowszechniania dóbr kułtury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kułtury w Przedczu. 

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 

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

w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXV/256 /2021 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Radny Jarosław Sobański w imieniu swoim oraz mieszkańców Przedcza podziękował za podjęcie 

uchwały.

Ad 12. 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 2021r.

Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji 



Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku 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.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała 

projekt uchwały.

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

płanu dofinansowania  form doskonałenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie nauczyciełi zatrudnionych w szkołach dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Kolski na 2021r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. 

W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujących się”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXV/257/2021 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Pomoc finansowa dla gminy Osiek Mały 

wynika z realizacji zadania pod nazwą „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- 

Drzewce”. Na etapie przygotowywania tego zadania wynikły problemy dotyczące uzyskiwania 

decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. W wyniku tego z postępowania został wyłączony 

odcinek drogi o długości około 180 m, który łączy istniejącą nawierzchnię bitumiczną drogi gminnej 

z początkiem inwestycji powiatowej. Odcinek ten stanowi grunt gminy Osiek Mały, chcąc zachować 

spójność docelową sieci drogowej i obowiązujące regulacje prawne, Powiat Kolski udzieli pomocy 

finansowej gminie Osiek Mały na realizację wykonania wyłączonego odcinka drogi.

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 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W 

jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami „za", 0 głosów „przeciw” i 0 głosów 

„wstrzymujących się”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXV/258/2021 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2021r. 



zdarzały się przypadki kiedy autobus nie przyjechał na przystanek o wyznaczonej porze. Taka sytuacja 

powtarzała się kilkakrotnie. Proponuje, aby poruszyć ten temat z kierownictwem PKS.

- radny Marek Tomicki - zwrócił uwagę na zachowanie czystości na parterze budynku Starostwa 

Powiatowego w Kole.

Ad 18. Zaniknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXV sesji o godz. II30 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatą.Kolskiego

Marek Świątek


