
BRZ.0002.10.2015

Protokół Nr X/2015

z X sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 27 sierpnia 2015r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad X sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz.13oo.

2. Powitanie gości

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, media oraz

wszystkich obecnych

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

li 1 do protokołu.

4.Przyjęcie protokołu z IX sesji.

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

do protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zadał pytanie czy są uwagi do przesłanego

porządku obrad?

Radny Rafał Ławniczak w imieniu Komisji Gospodarczej wnosi o wycofanie z porządku

obrad pkt li 9 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynajęcia budynku

portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

przeciw - O, wstrzymało się - o. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z IX sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.



7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

8. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok

2014.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części terenu będącego w posiadaniu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na

płatny parking.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(1)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.l Aktywizacja osób

bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSW

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/40/2015 z dnia 30 kwietnia 2015

roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież Aktywna"

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 26 marca 2015 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 2015 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc lipiec- sierpień 2015r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 21.06. do 21.08.2015r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Mieczysław Pusty



Odczytał stanowisko wypracowane na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów z

24.08.2015r. w sprawie współpracy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole z organami powiatu (załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Jan Stępiński

Odczytał pismo (załącznik nr 4 do protokołu), które zostało przygotowane przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole będące odpowiedzią na jego interpelacje dot.

uporządkowania terenu przed frontem budynku szpitala. Prace porządkowe, które trzeba

wykonać są symboliczne. Skoszenie trawy nie jest jakimś czasochłonnym zadaniem. Jest

zastępca ds. administracyjnych, dlaczego Pani dyrektor nie egzekwuje wykonania poleceń od

swoich podwładnych? Oczekuje od Zarządu Powiatu podjęcia skutecznych działań w

rozwiązaniu naprawdę błahego problemu.

Radny Grzegorz Fialkowski

Czy podjęto jakieś działania w celu ustalenia możliwości zrobienia przejścia dla pieszych

między ul. Broniewskiego a ul. 20 Stycznia w Kole tj. na wysokości ul. Zegarowej. Na

ostatniej sesji otrzymał informację, że trzeba to sprawdzić. Czy podjęto jakieś działania w tym

kierunku?

Radny Ryszard Kasiorek

1. Czy istnieje technologia zamienna, która pozwala na bieżącą konserwację nawierzchni

warstwy asfaltu? Niektóre drogi powiatowe są mocno spękane. Pamięta, że kiedyś używano

smoły do zalewania dziur i posypywało się to piaskiem. Takie drogi były zabezpieczone przez

okres zimowy.

2. Przebudowa drogi powiatowej w m. Brdów. Rozmawiał z dyrektorem PZD w Kole i

dowiedział się, że zakres zadania się zwiększył, prosi o informacje jak są dalej prowadzone

pracę w tym zakresie?

Radny Leszek Galemba

1. W ostatnim sprawozdaniu międzysesyjnym Powiatowy Urząd Pracy w Kole

poinformował, że od 19.06. do 21.08. br. zarejestrowano 1124 osoby. Z ewidencji

bezrobotnych wyłączono 1024 osobny, z czego 582 podjęły pracę, a co z pozostałymi

osobami?

2. Ilość zarejestrowanych osób bezrobotnych na terenie powiatu kolskiego na koniec

sierpnia 2015r.? (radny prosił o dokonanie porównania z rokiem 2014r.)

3. Co się dzieje z osobami bezrobotnymi, które 3 razy nie zgłosiły się do Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole, pomimo wystosowanego wezwania? Jaka jest liczba ww. osób?

Radny Jan Stępiński



W kontekście przekazania środków finansowych przez burmistrza miasta Koła na remont ul.

Grodzkiej w Kole. Czy jest szansa, aby zrealizować to zadanie w tym roku?

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Czy zostało wystosowane pismo do Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w

sprawie przywrócenia połączenia kolejowego Inowrocław- Zduńska Wola- Karszew? Na

ostatniej sesji zgłaszał tę interpelację.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Kole.

Informacje omówiła Pani Izabela Augustyniak. PINB w Kole rozpatrzył do tej pory 1453

sprawy są to: wnioski, skargi, prośby O informację, donosy. Zarejestrowano 320 pozwoleń

na budowę obiektów budowlanych i 388 zgłoszeń budowy obiektów budowlanych

znajdujących się na terenie powiatu kolskiego. Wpłynęła łączna liczba wniosków o

wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołań i zażaleń 200. Wydano 28 decyzji,

pozwolenia na użytkowanie obiektów m.in. namiotów halowych, budynków

gastronomicznych itp. Przeprowadzono dwa postępowania naprawcze w stosunku do

wydawania pozwoleń, które powodują wykonanie projektu zamiennego. Przyjęto 143

zawiadomienia o zakończeniu budowy, nałożono 8 mandatów karnych na łączną kwotę

4 100 zł (z tytułu braku zawiadomienia o rozpoczęciu budowy, braku dziennika budowy

itp.). Przeprowadzono 65 kontrole budynków użyteczności publicznej, obiektów

wielkopowierzchniowych. W najbliższym okresie planowane są kontrole użytkowania

obiektów handlowych w zakresie dostępu do sanitariatów ogólnodostępnych i dla osób

niepełnosprawnych.

Pani Inspektor poinformowała, że poważny problem stanowi pogarszający się stan

techniczny kamienicy na rogu ul. Stary Rynek- Kajki w Kole. Ostatnio wydany został

wyrok WSA w Warszawie dot. złego stanu technicznego ww. obiektu gdzie od decyzji

nakazującej usunięcia wielu zagrożeń i nieprawidłowości właściciele wnieśli o

stwierdzenie nieważności decyzji. Sąd jednak oddalił skargę zauważając, że Nadzór

Budowlany przeprowadził postępowanie w sposób prawidłowy i nie przypisał sobie

kompetencji przynależnych Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Obecnie

pełnomocnik współwłaścicieli budynku zawiadomił tutejsze organy, że został złożony

wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o skreślenie tej

nieruchomości z rejestru zabytków. Pozytywne rozpatrzenie tego wniosku umożliwiłoby

wydanie przez PINB w Kole decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu. Wojewoda musiałby

zabezpieczyć środki na ten cel i przekazać Staroście do realizacji.



Pani Augustyniak poinformowała, iż dużym utrudnieniem w pracy jest ciasnota w

pomieszczeniach biurowych, to jest brak pokoju do przyjmowania interesantów oraz

pomieszczenia z przeznaczeniem na sekretariat. W najbliższym czasie zostanie także

uruchomiona strona BlP, obecnie działa już skrzynka pocztowa e-PUAP, która funkcjonuje

obok adresu e-mail pinb@starostwokolskie.pl

Radny Ryszard Kasiorek

W Bogusławieach gm. Babiak znajduje SIę budynek pałacu. Obiekt ten jest bardzo

zdewastowany, ktoś wykupił ten teren z zabudową 15 lat temu. Prosi, aby zorientować się kto

jest właścicielem i zmusić ich do uporządkowania terenu.

Pani Izabela Augustyniak

Spróbuje rozeznać się w temacie. Zorientuje SIę kto jest właścicielem. Trzeba przede

wszystkim sprawdzić, czy budynek ten nie stanowi zabytku.

Opinia Komisji Gospodarczej jest pozytywna.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Powiatowego Inspektoratu

Nadzoru Budowlanego w Kole poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 1400 - 1415

Ad 8. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za

rok 2014.

Dyrektor Aleksandra Kowalska omówiła w skrócie przedłożoną radnym informację.

Biblioteka stała się miejscem nie tylko wypożyczania książek, ale także miejscem spotkań,

dialogu, informacji i integracji różnych środowisk. Strukturę organizacyjną PiMBP w Kole

tworzą: biblioteka główna oraz trzy filie miejskie, w tym dziecięca. Na terenie powiatu działa

także 25 bibliotek publicznych, w tym 18 w środowisku wiejskim. W roku sprawozdawczym

ogółem zarejestrowano 3 364 czytelników, wypożyczono 56 078 książek, udostępniono 3 358

czasopism oraz udzielono 278 informacji. Aby sprostać wymaganiom czytelników niezbędna

była komputeryzacja biblioteki oraz dostęp do baz komputerowych innych bibliotek.

Biblioteka jest wyposażona w 16 komputerów i dostęp do Internetu (z czytelni komputerowej

skorzystało 3 618 użytkowników). Ogólna liczba osób, które korzystają z usług biblioteki

wyniosła 32918 osób. Systematycznie uzupełniano zbiory księgozbioru, zakupiono nowości

wydawnicze na kwotę 39628,29 zł i była to kwota większa o 34% niż w roku ubiegłym.

Bibliotek prenumerowała 38 czasopism na kwotę 8668 zł. Pozyskano także dotacje z
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Narodowej Biblioteki na kwotę 8 530 zł. Organizowane są także spotkania i warsztaty dla

osób w różnym wieku, które cieszą się dużą popularnością.

Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Powiatowej i Miejskiej

Biblioteki Publicznej w Kole za 2014 rok poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części terenu będącego w posiadaniu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na

płatny parking.

Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że na podstawie przepisów o działalności

leczniczej oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zasad wydzierżawiania i

wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole istnieje możliwość wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez SP ZOZ w Kole gruntu o

pow. 3000 m2 z zabudowanej działki oznaczonej nr geod. 56112m ark. m. 50 na okres 10 lat z

przeznaczeniem na urządzenie płatnego parkingu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię zastrzeżeniem do projektu

uchwały. Zastrzeżenie dotyczy zabezpieczenia miejsc parkingowych dla pracowników

szpitala.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia

części terenu będącego w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Kole z przeznaczeniem na płatny parking. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za -

19, przeciw- O, wstrzymało się - 1. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr X/7112015 i

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(I)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja osób

bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSW

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Projekt uchwały zakłada przystąpienie w okresie

od 01.01.2015r. do 30.06.2016r. do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (I)" w ramach Osi priorytetowej 6



Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty

pozakonkursowe realizowane przez PSW Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS w wysokości

1 991 132,00 zł.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w

powiecie kolskim (I)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja

osób bezrobotnych i poszukujących pracy- projekty pozakonkursowe realizowane przez PSW

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W głosowaniu

uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr X172/20 15 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2015 z dnia 30 kwietnia

2015 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież

Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

poinstruował tutejszy Urząd Pracy, aby dokonać zmiany uchwały z 30.04.2015r. w zakresie

okresu realizacji projektu oraz całkowitej kwoty dofinansowania projektu

współfinansowanego z EFS "Młodzież Aktywna".

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2015

z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W głosowaniu

uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr X/73/20 15 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V1/34/2015 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepelnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Agnieszka Rusin. W wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON

podziału dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2015 roku

Zarząd Powiatu proponuje dokonanie zmian w planie finansowym wypływającym z potrzeb i

złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne mieszkańców powiatu kolskiego. Są to

środki na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

(25 909 zł). Ponadto na prośbę Powiatowego Urzędu Pracy w Kole przeniesione zostały

środki ze szkoleń na staże i prace interwencyjne (2 000 zł).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wydzielono również środki

na bieżąca działalność warsztatów terapii zajęciowej (39000 zł). Wyasygnowano także środki

na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej (30000 zł).

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/2015

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 marca 2015 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 2015 roku. W głosowaniu uczestniczyło 20

radnych, za - 20, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr X174/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że szczegółowo omówił

proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawi tylko dodatkowe zmiany,

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały. Załącznik nr 11 do protokołu.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych,

za - 20, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr X/75/2015 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Stanowisko Komisji Budżetu i Finansów traktuje jako oświadczenie.



Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego

l. Trawa przed budynkiem szpitala została skoszona, na dzisiejszej sesji radni podjęli

uchwałę o utworzeniu płatnego parkingu na terenie szpitala w Kole, w związku z tym

powinna nastąpić poprawa wizerunku lecznicy.

2. Sprawa remontu ul. Grodzkiej w Kole. Rada miejska w Kole przyjęła uchwałę w

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kolskiego w wysokości 150000

zł. Zorganizowane jest spotkanie Starosty Kolskiego z Burmistrzem miasta Koła w

celu omówienia szczegółów realizacji zadania.

Odpowiedź na interpelację radnego Grzegorz Fiałkowskiego

Utworzenie przejścia dla pieszych na ul. Broniewskiego na wysokości ul. Zegarowej w Kole.

Wniosek ten był przedmiotem rozpatrywania komisji odnośnie organizacji ruchu na drogach

powiatowych i gminnych. Jest to jednak miejsce niebezpieczne i utworzenie przejścia dla

pieszych stanowiłoby niebezpieczeństwo dla osób przechodzących przez drogę. Taką decyzje

podjęła Komisja w skład, której wchodzi m.in. przedstawiciel ruchu drogowego Komendy

Powiatowej Policji w Kole, przedstawiciel Straży Miejskiej, Urzędu Miejskiego w Kole i

Starostwa Powiatowego w Kole.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Skoro Komisja uznała, że jest to obszar niebezpieczny, to może tym bardziej powinno być

tam utworzone miejsce dla pieszych

Odpowiedź na interpelację przewodniczącego rady Marka Tomiekiego

Nie wystosowano jeszcze odpowiedniego pisma w tej sprawie.

Odpowiedź na interpelację radnego Leszka Galemby

Zostanie skierowane pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w Kole z prośbą o udzielenie

odpowiedzi na zapytanie radnego.

Odpowiedź na interpelację radnego Ryszarda Kosiorka udzielił dyrektor PZD w Kole

Grzegorz Kujawa

1. Sposób zabezpieczenia spękań nawierzchni przez polewanie smołą i piaskiem, nie jest

stosowane już od bardzo dawna. Smoła przede wszystkim jest uznana jako substancja

niebezpieczna i zabronione jest jej stosowanie. Obecnie stosuje się emulsje kationową, ale

PZD w Kole nie ma sprzętu, w którym przechowywana byłaby ta emulsja ani mechanizmu do

aplikacji takiej technologii. Sypanie grysu, również nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ

uszkadza warstwę drogi. Zabezpieczenie spękań ma charakter izolacji i nie wzmacnia

nawierzchni, natomiast położenie nowej warstwy bitumicznej wzmacnia ta nawierzchnię.



2. Sprawa remontu drogi powiatowej w miejscowości Brdów. Podczas spotkania z radnym

akurat PZD w Kole było w trakcie rozstrzygnięcia przetargu. Podmiot, który wygrał przetarg

zaoferował cenę niższą od ceny kosztorysowej, więc poszerzony zakres będzie mógł być w

pełni zrealizowany.

Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego w sprawie ul. Grodzkiej w Kole

Środki z miasta Koła są uchwalone, jednak nie są jeszcze przyjęte do budżetu powiatu.

Faktycznie odbędzie się spotkanie Pana Starosty, Burmistrza miasta Koła i przedstawiciela

PZD w Kole, aby omówić wszystkie problemy. Teren Starówki miasta Koła jest terenem

zabytkowym, pod ochroną Konserwatora Zabytków. PZD w Kole wystosowało pismo do

Konserwatora Zabytków z zapytaniem jakie założenia można czynić jeżeli chodzi o

nawierzchnię na tym odcinku drogi, ale nie udzielono do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Problem z remontem nawierzchni powołanej drogi stanowi kolizja z gazem, jest tam średnie

napięcie, wycinka drzew, których korzenie rozsadzają nawierzchnię i brak kanalizacji

deszczowej.

Dyrektor SP ZOZ w kole Barbara Graczyk- Malińska

Zdziwiona jest tym co usłyszała na dzisiejszej sesji, ponieważ wydawało się, że wiele zrobiła

dla kolskiego szpitala. Zawsze podkreśla, że potrzeby pacjenta są najważniejsze. Faktycznie

odpowiedziała Zarządowi Powiatu, że od 2 lat prowadzi rozmowy z firmami, które zajmują

się uporządkowaniem ruchu pojazdów na terenie szpitala. Problem z parkowaniem istnieje od

czasu termomodernizacji szpitala. Dysponuje trzema ofertami firm zajmującymi się sprawami

parkingów na terenie szpitali i tak:

- firma MuItic Technology Sp z 0.0 z Bielsko- Białej przedłożyła ofertę na 145 212 brutto

- Green Parking Polska (administrują parking w Koninie) - 242000 brutto

- Protech Plus z Poznania Strzeszyńska- 100 000 brutto

Zostanie ogłoszony przetarg, w którym oferent zobowiążę SIę do sfinansowania adaptacji

terenu tj. utwardzenie parkingu, ochronę, ubezpieczenie. Nie ma nigdzie zapisów, żeby

zabezpieczyć miejsca dla pracowników, będą musieli zakupić abonamenty za miejsca

parkingowe.

Radny Mieczysław Pusty

Nastąpiło niezrozumienie między radnymi a Panią dyrektor. Pani Graczyk - Malińska bierze

wszelkie uwagi radnych ad persona. Radni nie mają nic przeciwko temu, aby Pani dyrektor

organizowała obszar pod parking przy szpitalu, chodzi głównie o to, żeby bałagan, który

powstał po termomodernizacji został uporządkowany. Wina leży także ze strony Pani

dyrektor, ponieważ nie dopilnowała, aby firma po przeprowadzeniu remontu posprzątała po



sobie. Radni nie zarzucają Pani dyrektor niedbałości o pacjenta, zgadzają się, że pacjent jest

najważniejszy, ale proszę zadbać też o otoczenie. Wystarczy uruchomić pracownika

fizycznego, aby sposobem gospodarczym uporządkował ten teren Niestety współpraca Pani

dyrektor z Zarządem Powiatu pozostawia wiele do życznia.

Pani Barbara Graczyk- Malińska

Zwraca się do radnych o możliwość zwołania sesji, której tematem głównym będzie szpital i

sprawa zleconego audytu. Informuje, że SP ZOZ w Kole nie jest stroną umowy z firmą

audytorską. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest wpisany do Krajowego

Rejestru Sądowego i dyrektor jednostki jednoosobowo odpowiada za wytwarzane dokumenty

i za finanse. Pani dyrektor wystosowała dwa pisma do Zarządu Powiatu (załącznik m 13 do

protokołu, pisma rozdano radnym na sesji), w którym wyraża swoje wątpliwości dotyczące

formy i spraw, które są objęte audytem, jednak nie otrzymała do dnia dzisiejszego

odpowiedzi.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Wniosek dot. zwołania sesji, której głównym tematem będą sprawy szpitala przeanalizuje na

najbliższym spotkaniu z Zarządem Powiatu Kolskiego.

Radny Józef Rybicki

Zgadza się na zwołanie sesji, której tematem będą sprawy szpitala, ale dopiero po dokonaniu

kontroli audytorskiej przez wyznaczoną firmę zewnętrzną. Audyt nie został zarządzony w

Starostwie Powiatowym tylko w szpitalu i to szpital powinien udostępnić wszelkie

dokumenty, które firma wymaga. Nie chodzi o dokumenty zdrowotne tylko o dokumenty

finansowe. Pani dyrektor dostała polecenie i ma to wykonań.

Ad 15. Wolne głosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski odczytał pismo rady Pracowników PAK KWB

Konin S.A. PKW Konin w sprawie uruchomienia odkrywki złoża węgla brunatnego "Dęby

Szlacheckie" położonego na terenie powiatu kolskiego (załącznik m 14 do protokołu).

Przystąpiono do dyskusji

Radny Leszek Galemba

Trudno odnieść się do pisma przedstawicieli związków zawodowych pozytywnie,

uszanowanie własności powinno być celem najwyższym. Mieszkańcy gminy Babiak w

referendum wyrazili swoją wolę w tym temacie. W kopalniach nie zatrudnia się nowych ludzi

przy odkrywkach, tylko przesuwa się załogę, jak przykład podał gminę Osiek Mały, gdzie

został zatrudniony jeden pracownik jako dozorca. Kopalnia potrzebuje nowych odkrywek, ale



pamiętajmy, że odtworzenie ziemi pokopalnianej następuje po 50 latach. Był na spotkaniach z

panem przewodniczącym Markiem Tornickim z mieszkańcami gm. Babiak w tej sprawie.

Radny Albin Rudniak

Wyrażając zgodę na odkrywkę przyczynimy się do powstania leju depresyjnego na kilka

kilometrów, który wyjałowi gleby na kilka lat. Jest to teren deficytowy jeżeli chodzi o wodę.

Radny Sebastian Szczesiak

Oprócz szkód w rolnictwie powstaną także nieodwracalne starty krajobrazowe. Lej

kopalniany wysusza tereny do 60 km. Nie prawdą jest, że na takich terenach są lepsze plony,

jako przykład podał tereny obok Kazimierza Biskupieg, gdzie zostały posadzone tyko topole,

i do tej pory nie są prowadzone tam uprawy rolnicze.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Przypomina, że na ostatniej sesji Rada Powiatu podjęła stosowne stanowisko w tej sprawie,

które zostało przesłane do Wojewody Wielkopolskiego. Odczytał odpowiedź dla związków

zawodowych (załącznik nr 15 do protokołu).

Radni wyrazili zgodę na taki projekt odpowiedzi.

Przewodniczący poinformował, że opracowywana jest Strategia Powiatu Kolskiego na lata

2015-2020. Obecnie trwają konsultacje i każdy może zgłosić swoje propozycje. Projekt

dokumentu jest do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Kole. Ogłasza, że

02.09.br o godz. 12.00 w sali 102 Starostwa Powiatowego odbędzie się spotkanie na ww.

temat.

Ad 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady X sesji o godz. 1535.

Protokółowała: »>

Malwina Morzycka
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