
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21 /23

62-600 KOŁO
BRZ.0002.2.2021

Protokół Nr XXXVI/2021

z XXXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego 

z dnia 11 lutego 202Ir. 

(sesja nadzwyczajna)

Ad 1.

Obrady XXXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 12.00 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 18 radnych. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu (Uwaga! o godz. 12.19 zalogował się radny 

Marek Tomicki).

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 18 radnych. W wyniku głosowania 

porządek obrad został przyjęty 18 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 nastęująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie ąuorum.

4. Przyjęcie porządku obrad.



5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

202 lr.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilia Urbaniak. Analizę 

i prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej dokonano na podstawie wskaźników 

ekonomiczno -finansowych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 

kwietnia 2017r. Powyższa analiza przeprowadzona została w oparciu o punktowe oceny 

przypisane poszczególnym wskaźnikom i tak: wskaźnik zyskowności wynosi 0 pkt, wskaźnik 

płynności - 0 pkt, wskaźnik efektywności - 10 pkt, wskaźnik zadłużenia -8 pkt. W wyniku 

analizy wskaźników sporządzonych na podstawie sprawozdania finansowego za 2019r. SP ZOZ 

w Kole uzyskał 18 punktów co stanowi ocenę negatywną sytuacji ekonomiczno - finansowej 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

W dyskusji głos zabrał radny Rafał Ławniczak, który zwrócił się z prośbą o przesyłanie 

materiałów dot. spraw szpitala w terminie wcześniejszym, wówczas radni mieliby okazje lepiej 

zapoznać się z materiałami na sesję.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodziełnego Pubłicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Kołe. 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 3 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXVI/ 261 /2021 i stanowi załącznik nr 4 do 

protokołu.



Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Lilia Urbaniak. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, jeżeli w sprawozdaniu finansowym wystąpiła 

strata netto, kierownik szpitala zobligowany jest do sporządzenia programu naprawczego i 

przedstawienia go podmiotowi tworzącemu w celu zatwierdzenia. Program naprawczy 

sporządzony jest na lata 2020-2023, ponadto uwzględnia „Raport o sytuacji ekonomiczno- 

finansowej SPZOZ w Kole”.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia programu naprawczego Samodziełnego Pubłicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Kołe. 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 XXXVI/ 262 /2021 i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego 

na 2021r.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego 

proponuje dokonanie zwiększenia planu wydatków w dziale 851 ochrona zdrowia, rozdział 

85111 Szpitale ogólne o kwotę 465 170,00 zł na zadanie pn.: „Doposażenie oddziału 

chirurgicznego w SP ZOZ w Kole”. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. 

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 202Ir. W głosowaniu imiennym udział 

wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami „za", 0 głosów 

„przeciw ” i 0 głosów „ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXVI/263/2020 i stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu.



Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił projekt uchwały. Zmiany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej wynikają ze zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych 

o kwotę 465 170,00 zł oraz zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w Wiełołetniej Prognozie Finansowej Powiatu Kołskiego na łata 2021- 

2027. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została 

podjęta 17głosami „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 XXXVI/264/2020 i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.

Ad 9. Wolne głosy i wnioski

W wolnych głosach i wnioskach radny Marek Tomicki poruszył temat odśnieżania zatoczek 

parkingowych na ul. Zielonej i ul. Dworcowej w Babiaku oraz odpowiednim oznakowaniu tych 

zatoczek, ponieważ często parkują tak samochody ciężarowe, przez co brak jest miejsc dla aut 

osobowych.

Ad 10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXVI sesji o godz. 1245 

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Ppwiatu polskiego 

//MM pztyw 
Marek Świątek


