
Protokół Nr XXIV/ 2016

z XXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 16 sierpnia 2016r.

BRZ.0002.24.2016

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik m l

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 19 radnych (o godz. 13°4 przybył radny Marek

Banaszewski ).

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag do

protokołu, protokół został podpisany.

Materiały wraz z porządkiem obrad na XXIV Sesję otrzymali wszyscy radni w brzmieniu

następującym:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016

rok.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.



9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa

na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zadał pytanie czy są jakieś propozycje do przesłanego

radnym porządku obrad. Wice starosta zgłosił propozycję zdjęcia z porządku obrad pkt. 9 tj.

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na

realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie. Wicestarosta p. Banaszewski poinformował, że w/w uchwała

została podjęta przez Radę Powiatu Kolskiego na sesji w miesiącu maju br. Kolegium

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w swojej uchwale stwierdziło nieważność

postanowienia § 2 uchwały Nr XXIII136/2016 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia

pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny

upowszechnienia dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Wicestarosta

poinformował, że w/w uchwała nadal obowiązuje pomijając § 2 więc podjęcie kolejnej

uchwały w tej samej kwestii jest zbędne. Gdyby na bieżącej sesji podjęto tę uchwałę w obiegu

prawnym funkcjonowałyby dwie takie same uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie wniosek Wicestarosty w sprawie zdjęcia z porządku obrad pkt. 9 tj. podjęcie

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na

realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O.

Projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.

Wobec braku innych wniosków, Przewodniczący Marek Tomicki poddał pod głosowanie

przyjęcie całego porządku obrad po zmianach. Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało

się jednogłośnie 19 radnych.

Porządek po zmianach otrzymał następujące brzmienie:



1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2016

rok.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za

miesiąc lipiec 2016 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za

okres od 28.06.2016 r. do 12.08.2016 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

1. Powrócił do kwestii uporządkowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole

(odcinek ul. Broniewskiego) poprzez wygrodzenie lub zabezpieczenie tego odcinka

ulicy. Teren w dalszym ciągu pozostaje zaniedbany.

2. Zwrócił uwagę na zaniedbany budynek znajdujący się za tzw. wieżą ciśnień. Radny

Stępiński poprosił aby dotrzeć do właścicieli tego budynku celem odnowienia

elewacji.

3. Czy osoby wjeżdżające do szpitala uiszczają opłatę za wjazd na teren SPZOZ czy za

korzystanie z miejsc parkingowych szpitala?

Radny Marek Kowalewski

l. Zwrócił uwagę na konieczność załatania dziur w drogach na odcinku: Kłodawa -

Dąbrowice (na wysokości lasu Liliopol), skrzyżowanie Domaników - Kotków -

Bowyczyny, Koserz - Dąbrowice (na wysokości zakrętu).



2. Zapytał o możliwość zakończenia (przy partycypacji Gminy Chodów) przebudowy

drogi na odcinku Kłodawa - Dąbrowice. Do zakończenia przebudowy drogi

powiatowej nr 3405P zabrakło środków na wykonanie nawierzchni asfaltowej na

skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3413P z 3405P w miejscowości Długie.

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

na 2016 rok.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że

szczegółowo omówił proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił

dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 3 do

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r. W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIV1154/2016 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że

szczegółowo omówił proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2016 - 2027. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O,

wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XXIV/155/2016 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Dorota Szkudlarek. Powiat Kolski ma zarmar

udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Miejskiej Koło na realizację

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanego przez Muzeum Technik

Ceramicznych w Kole pod nazwą: druk publikacji pt.: ,,550 lat Klasztoru Ojców

Bernardynów w Kole".



Radny Mieczysław Pusty zwrócił uwagę na uzasadnienie do w/w projektu uchwały, powinien

być bardziej spójny z tematem, którego dotyczy.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Miejskiej Koło na realizację

zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik

Ceramicznych w Kole. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 17, przeciw-

1, wstrzymało się od głosu - 1. Uchwała została podjęta i oznaczona Nr XXIVI156/2016,

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Jana

Stępińskiego:

1. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawi propozycję w jaki sposób

można uporządkować teren przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kole (odcinek

ul. Broniewskiego).

2. Odpowiednie służby ustalą właściciela budynku przy ul. Składowej w Kole.

3. Odpowiedzi udzieliła p. Iwona Wiśniewska - Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno

- Gospodarczych w SPZOZ w Kole. Poinformowała, że opłata pobierana jest za wjazd

na teren szpitala. Utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe przez firmę obsługującą

pobór opłat - firma proponowała utwardzenie z żużlu, SPZOZ po sugestiach Radnych

w kwestii materiału zaproponował zmianę na gruz betonowy, spowodowało to

przesunięcie realizacji zadania. SPZOZ wyznaczył inwestorowi termin wykonania

utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe na koniec września 2016 r.' Szpital

wystąpił również do miejscowych firm zajmujących się brukarstwem o wykonanie

w/w miejsc parkingowych z kostki brukowej, żadna z firm nie była zainteresowana

wykonaniem tego zadania w formie proponowanej przez szpital.

Radny Jan Stępiński przyjął wyjaśnienia, podkreślił, że rozmowy .i procedury, które są

prowadzone w związku z wykonaniem miejsc parkingowych trwają zbyt długo. Zwrócił się

również do dyrekcji szpitala z prośbą o uporządkowanie terenu (ustawienie ławki, stojaków

na rowery, wymiana masztu) przed głównym budynkiem SPZOZ w Kole.

Radny Mieczysław Pusty zwrócił się do Starosty o egzekwowanie od dyrekcji szpitala tego co

przedstawia.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację Radnego Marka

Kowalewskiego:



1. Sprawą zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

2. Dokończenie przebudowy drogi (skrzyżowania) zostanie zaplanowane na 2017 r.

Ad 11. Wolne glosy i wnioski.

• Radny Marek Kowalewski podziękował Zarządowi Powiatu Kolskiego, Dyrektorowi

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz Radzie Powiatu Kolskiego za podjęcie

współpracy z Gminą Chodów w kwestii przebudowy drogi powiatowej nr 3411 P

Kaleń Mała - Jasieniec, zadanie to będzie realizowane przy udziale środków

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

• Radny Jan Stępiński podziękował Zarządowi Powiatu Kolskiego oraz Staroście za

remont odcinka drogi powiatowej nr 32l6P w m. Dzierawy. Zwrócił jednocześnie

uwagę, że odwodnienie tej drogi zostało zrobione na końcu inwestycji, co skutkuje

ponacinaniem drogi. Dyrektor Kujawa poinformował, że ubolewa, iż w pierwszej

kolejności buduje się chodniki, później remontuje się nawierzchnię drogi i wykonuje

odwodnienie.

• Radny Ryszard Kasiorek podziękował Zarządowi Powiatu Kolskiego za podjęcie

działań zmierzających do realizacji zadania "Modernizacja oddziału chirurgicznego

wraz z blokiem operacyjnym w SPZOZ w Kole".

• Radny Albin Rudniak ubolewał, że przebudowa drogi powiatowej nr 3411P Kaleń

Mała - Jasieniec nie będzie realizowana wspólnie z Gminą Przedecz.

• Radna Janina Roszkiewicz podziękowała za złożone kondolencje z powodu śmierci jej

syna oraz wsparcie jakie otrzymała w tym trudnym czasie.

• p.o. Dyrektor SPZOZ w Kole p. Cezary Chmielecki podziękował za zabezpieczenie

środków finansowych na modernizację oddziału chirurgicznego wraz z blokiem

operacyjnym oraz budowę drogi pożarowej.

Ad 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXIV sesji o godz. 14°5.

Protokółowała:

Anna Krupińska
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