
BRZ.0002.17.2016

Protokół Nr XVII/2016

z XVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 2S lutego 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XVII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1300
.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, komendanta Powiatowej Policji w Kole Wiesława

Grzegorczyka, komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kole Roberta

Kropidłowskiego, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli związków

zawodowych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 21 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie 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?

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XVI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego

w roku 2015r.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w roku 2015.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku portierni

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania

z tych przystanków.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania

publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu i zakresu

kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia" Sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ad S. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 23.01. do 19.02.2016r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

l. Na jakim etapie zaawansowania są prace związane z audytem prowadzonym w szkołach

ponadgimnazjalnych? Czy prawdą jest, że w pracach związanych z czynnościami

prowadzonego audytu brałem udział?

2. Czy Zarząd Powiatu Kolskiego rozważa realizację budowy fragmentu drogi przy

ul. Nagórnej (dot. mieszkańców bloków umiejscowionych przy tej ul.)?

3. Czy w najbliższych planach Powiatowego Zarządu Dróg jest rozważana sprawa dotycząca

uporządkowania fragmentu ulicy Broniewskiego przy Szkole Podstawowej nr 3?



4. Ze względu na przedłużającą się budowę nawierzchni drogi powiatowej - ulicy Grodzkiej

w Kole wraz z towarzyszącą infrastrukturą i brakiem środków finansowych ze strony

Powiatu na jej realizację, proponuje rozważyć przekazanie ww. ulicy w zarządzenie

burmistrzowi miasta Koła.

(interpelacja radnego stanowi załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Grzegorz Fiałkowski

1. Dostęp do obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole w godzinach

popołudniowych jest bardzo utrudniony dla lokalnej młodzieży. Zbliża się sezon

wiosenno -letni i młodzież chętnie by z tych obiektów skorzystała. Dlaczego wystąpiła

taka sytuacja?

2. Przebudowa odcinka drogi na ul. Broniewskiego w Kole, dokładnie chodzi o teren przy

Szkole Podstawowej nr 3. Temat dotyczy przebudowy ww. odcinka drogi łącznie ze

zmniejszeniem łuku chodnika przy bloku i budowie miejsca parkingowego pod autokar.

Radny Mieczysław Pusty

Na dzisiejszej sesji radni podejmą decyzje dot. przekazania kwoty 120000 zł na sporządzenie

dokumentacji na budowę sali sportowej przy szkole w Kościelcu. Uważa, że jest to słuszna

decyzja, ale czy w planach jest również budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Technicznych w Kole. Sala bardzo by się przydała, tym bardziej, że teraz będzie przeniesiony

do tego obiektu Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kole.

Ad 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2015r.

Komendant Wiesław Grzegorczyk poinformował, że szczegółowo informacje omówił na

Komisji Prawa i Porządku Publicznego. W roku 2015 odnotowano spadek przestępczości w

pionie kryminalnym. Odnotowano również znaczny spadek wykrywalności w zakresie

kradzieży samochodów. Komenda Policji w Kole w roku sprawozdawczym przystąpiła do

utworzenia mapy zagrożeń na terenie powiatu kolskiego. Mapa ta ma obrazować

mieszkańcom informacje dotyczące zagrożeń i przestępczości występujące w ich najbliższym

otoczeniu. Sprawdzonym rozwiązaniem są również prowadzone debaty społeczne, na której

można usłyszeć wiele ciekawych opinii i zastrzeżeń.

W roku ubiegłym policja zatrzymała 124 prawa jazdy i nałożyła łącznie 10216 mandatów

karnych. Na terenie powiatu kolskiego odnotowano nieznaczny spadek ilości wypadków

drogowych tj. o 2 w stosunku do roku 2014, przy jednoczesnym wzroście ilości kolizji

drogowych o 36 zdarzeń. Zginęło łącznie 11 osób w wypadkach drogowych a 64 osoby



zostały ranne. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są nadal me ustąpienie

pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość.

Przeprowadzono szereg inwestycji w 2015r. tj. wybudowano nowy komisariat policji w

Kłodawie, wykonano remont garaży na ul. Prusa w Kole oraz wykonano częściowy remont

posterunku policji w Dąbiu .

Na koniec swojej wypowiedzi Komendant poprosił, aby przekazywać mieszkańcom powiatu

kolskiego informacje, aby nie bali się zadzwonić na nr 997 i zgłaszali wszelkie incydenty,

które naruszają prawo.

Radny Jan Stępiński

Prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe parkowanie pojazdów na terenie miasta

Koła, był świadkiem jak wiele osób parkowało swoje pojazdy na terenach zielonych i na

chodnikach. Prosi Pana komendanta, aby policja pouczała kierowców, żeby parkowali tam

gdzie są do tego przeznaczone miejsca.

Komendant Wiesław Grzegorczyk

Zwróci policjantom uwagę na ten aspekt i będą podjęte bardziej radykalne działania jeżeli

chodzi o parkowanie w miejscach niedozwolonych.

Radny Ryszard Kasiorek

Przy wyjeździe z Koła w kierunku Włocławka jest przejazd kolejowy i od pewnego czasu są

tam ustawione dwa znaki STOP. Jest to przejazd z rogatkami, dodatkowo są zainstalowane

dwie kamery. Czy jest zasadne ustawienie tych znaków przy takich środkach ostrożności?

Komendant Wiesław Grzegorczyk

Znaki "STOP" są zazwyczaj ustawione w newralgicznych punktach i jednak zobowiązują

kierowcę do zatrzymania się. Rogatki są tylko urządzeniami, które mogą kiedyś się popsuć.

Przyjrzy się tej sprawie i zorientuje się czy będzie zasadne usuniecie tych znaków.

Radny Albin Rudniak

W imieniu mieszkańców Kłodawy dziękuję za budowę nowego komisariatu.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Podziękował za pracę wykonywaną przez policję.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na

terenie powiatu kolskiego w 2015r. przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z

realizacji zadań w roku 2015.



Informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole Robert

Kropidłowski. Rok 2015 był pracowity dla strażaków oraz druhów ochotników, odnotowano

818 zdarzeń na terenie powiatu. 428 zdarzenia to miejscowe zagrożenia, natomiast 378 to

pożary. Najwięcej akcji odbyło się w mieście Kole 174, Kościelcu - 111 i Babiaku -102.

Nastąpił wzrost zdarzeń w zakresie klęsk żywiołowych, najwięcej szkód powodowały

nawałnice i silne wiatry. Komendant zwrócił uwagę, że w 2015r. były dni kiedy było 30- 40

zdarzeń w ciągu jednego dnia. Jednym z najgroźniej szych incydentów odnotowanych w

2015r. było 30 pożarów torfowisk w miejscowości Smolniki Racięckie w gminie Osiek Mały.

Jest to wynik uruchomienia odkrywki na tym terenie.

W 2015r. przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 96 kontroli, podczas których skontrolowano 99

obiektów i stwierdzono przy tym 125 nieprawidłowości.

Strażacy często prowadzili zajęcia z klasami mundurowymi w Zespole Szkół Technicznych w

Kole. Są przypadki kiedy mieszkańcy powiatu są zainteresowani odwiedzeniem strażnicy i

tak np. gościli osoby z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Seniora. Raz w miesiącu mają

dzień otwarty i strażacy są do dyspozycji mieszkańców.

Komendant pan Robert Kropidłowski poinformował, że Komenda Powiatowa PSP w Kole

otrzymała amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepami. Wartość pojazdu wraz z osprzętem i

przyczepą wyniosła 153 036 zł. Zakup był współfinansowany przez UE.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Grzegorz Fiałkowski

Dziękuje straży za ciężką prace jaką wykonują na rzecz mieszkańców powiatu. Sam w roku

ubiegłym znalazł się w potrzebnie i naprawdę docenia prace strażaków i szybkość z jaką

mosąpomoc.

Radny Mieczysław Pusty

Strażacy próbowali w tym roku utworzyć bezpieczne lodowisko?

Komendant Robert Kropidłowski

Straż chciała zorganizowania takie lodowisko na terenie miasta Koła. Przez 6 dni strażacy

tworzyli lodowisko, tylko niestety warunki pogodowe nie pozwalały na utrzymanie takiego

obiektu.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła informację z realizacji zadań w 2015 roku Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole przez aklamację. Informacja stanowi załącznik li 5 do

protokołu.



Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń budynku portierni w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Na podstawie przepisów ustawy o

działalności leczniczej oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego nr XII46/2011 z 14.07.2011r.

w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów trwałych SP ZOZ w Kole

wyraża się zgodę dla SP ZOZ w Kole na wydzierżawienie pomieszczeń budynku portierni SP

ZOZ w Kole na okres 10 lat.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia

pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw- 0, wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XVII/113/2016 i stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z

tych przystanków.

Projekt przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Ustawa o publicznym transporcie

zbiorowym art. 15 ust. 2 określa, iż organizowanie publicznego transportu drogowego polega

w szczególności na określeniu przystanków komunikacyjnych, dworców oraz warunków i

zasad korzystania z nich. Następuje to w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej

jst. Uwzględnione w uchwale przystanki znajdują się na drogach powiatowych i są to

przystanki zinwentaryzowane przez pracownika Starostwa Powiatowego w terenie po

dokonaniu objazdów dróg. Większość przystanków jest przystankami zlokalizowanymi po

jednej stronie drogi, natomiast przystanki zgodnie prawem powinny być ustawione także z

drugiej strony. W związku z powyższym nowe lokalizacje przystanków komunikacyjnych

muszą być ujęte w uchwale. W tym celu przygotowane są pisma do gmin z wykazem

proporcji przystanków komunikacyjnych na drogach powiatowych w celu ich weryfikacji

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W głosowaniu uczestniczyło 21



radnych, za - 21, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XVII/114/2016 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i

ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.

Projekt przedstawił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa.

Burmistrz miasta Koła wystąpił z propozycją przejęcia zadania publicznego w zakresie

utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta

Koła w roku 2016. Taka propozycja została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Powiatu

Kolskiego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały z

uwagą, aby w porozumieniu zawartym pomiędzy burmistrzem miasta Koła a Zarządem

Powiatu Kolskiego był zapis o dokładnym comiesięcznym rozliczeniu zadania.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia

Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości,

porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.

W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 20, przeciw- 1, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta, oznaczona Nr XVII/115/2016 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski. Skarga,

została uznana za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej

Uchwały, które stanowi jej integralną część.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi złożonej

na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 21

radnych, za - 21, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XVII/116/2016 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na bezczynność Starosty Kolskiego.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski. Po

odczytaniu postanowienia uchwały, przewodniczący Grzegorz Fiałkowski dodał, że radca

prawny poinstruował członków Komisji Rewizyjnej, że zgodnie z przepisami Kpa termin 30

dni został przekroczony. Na posiedzeniu Komisji Starosta Kolski udzielił informacji, z której



jednoznacznie wynikało, że trudno było udzielić odpowiedzi na pytanie zainteresowanego, na

które jeszcze nie było odpowiedzi. Rozmowy z Panem burmistrzem dot. remontu ul. 3 Maja

w Kole nadal trwały i sprawa nie miała finału. Jednak zgodnie obowiązującymi przepisami w

takiej sytuacji należy poinformować osobę zainteresowaną, że termin 30 dni jest nie

wystarczający do udzielenia odpowiedzi.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi złożonej

na bezczynność Starosty Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - O,przeciw-

14, wstrzymało się - 7. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII1116.1I2016 i stanowi

załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych

oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Inspektor Dorota Szkudlarek przedstawiła projekt uchwały. Uchwała określa tryb udzielania i

rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek

publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Uchwała

szczegółowo określa w jaki sposób przekazać środki, w jakim terminie i jak skontrolować

wydatkowanie środków.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opimę do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu

udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i

placówek publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XVII/117/20 16 i stanowi załącznik nr 11 do

protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia " Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

Inspektor Dorota Szkudlarek poinformowała, że Zarząd Powiatu jest zobligowany do

przedłożenia do 30.04. organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu

współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

- liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego;



- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy tj. realizacji zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert;

- liczba organizacji, z którymi nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych

od organizacji;

- wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym organizacjom

pozarządowym w roku 2015.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opimę do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia

"Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego w

2015". W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw- O, wstrzymało się - o.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XVII1118/2016 i stanowi załącznik nr

12 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

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

omówił proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił tylko dodatkowe

zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały. Dotyczą one

- przeznaczenia z budżetu powiatu dotacji dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania

pn.: "Zakup wideogastroskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole"- 55 000

zł.

- zwiększa SIę plan dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji

celowych na 2016r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za

ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Kole - 515 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

W załączniku nr 5 proponowanych zmian w pkt. 2 zmniejszano plan rezerwy celowej na

inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe o kwotę 70 000 zł. W konsekwencji w wykazie

wydatków majątkowych na 2016r. w dziale 600 § 6800 mamy zmniejszenie kwoty na zakupy

inwestycyjne i rezerwy na inwestycje drogowe. Przy pracach nad budżetem był wniosek

Komisji Gospodarczej, żeby zabezpieczyć sumę 2000000 zł. Kwota l 500000 zł była

zabezpieczona przy pracach nad budżetem a 500000 zł miało być dołożone z nadwyżki



budżetowej. Środki te miały być podzielone na 10 gmin bez udziału miasta Koła. Zadaje

pytanie dlaczego zabieramy środki z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie

70000 zł?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Wydatki na inwestycje drogowe zakupy inwestycyjne zostaną uzupełnione z nadwyżki

budżetowej.

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 2016r. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych,

za - 21, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr XVII/119/20 16 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na interpelację:

Radnego Jana Stępińskiego

1. Zarząd Powiatu Kolskiego postanowił zlecić wykonanie audytu w trzech szkołach

ponadgimnazjalnych. Wyniki audytu wykazały znaczne przekroczenia kosztów od kwot

zawartych w metryczce. Wyniki audytu zostały przekazane dyrektorom szkół, którzy mają

teraz czas na zapoznanie się z dokumentem i odniesienie się do jego wyników. W najbliższym

czasie zostaną przeprowadzone rozmowy z dyrektorami. Co do udziału Pana radnego w

pracach nad audytem, brak danych w tym temacie.

2. Jest opracowana dokumentacja na przebudowę ul. Nagórnej w Kole, jednak bez

dofinansowania ciężko będzie wyremontować ten odcinek drogi. W tym roku środki będą

przeznaczone na przebudowę ul. Opałki i ul. Składową w Kole, więc w tym roku nie będzie

można zabezpieczyć środków na ten cel.

3. W najbliższych planach PZD w Kole me będzie zajmowało SIę uporządkowaniem

ul. Broniewskiego w Kole.

4. Sprawa remontu ul. Grodzkiej w Kole wygląda w ten sposób, że na obecny czas ani po

stronie miasta Koła, ani po stronie powiatu nie ma decyzji co do rozpoczęcia inwestycji na

tym odcinku ulicy. Starosta przypomniał, że w dalszym ciągu nie ma opinii konserwatora

zabytków. Powiat Kolski podejmuje próby zamiany dróg wojewódzkich przebiegających

przez miasto Koło, chodzi o ul. Włocławską. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zna

sprawę i udzielił wstępnego przyzwolenia. Zdaniem Starosty jest wiele ulic i dróg w mieście

Kole, które powinny być przejęte przez miasto.



Radnego Grzegorza Fiałkowskiego

1. Dostęp do obiektów sportowych przy Liceum Ogólnokształcącym w Kole jest ograniczony

czasowo, udostępniany jest na czas, kiedy jest dofinansowanie do animatora sportu.

Odpowiednia osoba musi wszystko nadzorować. Obiekty są zazwyczaj otwarte od kwietnia

do września.

2. Nie przewiduje SIę wykonania inwestycji na ul. Broniewskiego w Kole przy Szkole

Podstawowej nr 2 w tym roku.

Radnego Mieczysława Pustego

Po wybudowaniu sal sportowych przy Zespole Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych w

Kole i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie został jedynie obiekt do wybudowania

w Kościelcu. Wolą Zarządu Powiatu jest, aby wszystkie szkoły miały odpowiednie zaplecze

gimnastyczne. Obecnie będzie opracowana dokumentacja, ale jest szansa na dofinansowanie

ww. zadania ze środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o salę gimnastyczną w Zespole Szkół

Technicznych w Kole, to najpierw przeniesiemy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

na ul. Kolejową a potem przystąpią do rozbudowy obiektu.

Ad 18. Wolne głosy i wnioski.

Radny Rafał Lawniczak

Cieszy ustne zapewnienie o zwiększeniu środków na remont dróg i ulic w powiecie, chciałby

jedynie uzyskać informacje czy suma 2 000 000 zł będzie rozdysponowana w całości poza

miasto Koło? Zdaniem radnego trzeba rozesłać informacje do gmin o możliwości

dofinansowania, żeby samorządy mogły się przygotować, zabezpieczyć środki i wytypować

odcinki dróg, które mogą być wyremontowane.

Radna Janina Roszkiewicz

Odczytała stanowisko Komisji Spraw Społecznych z dnia 24.02.2016r. w sprawie

opracowanego audytu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

(załącznik nr 14 do protokołu).

Radna Grażyna Bugała

Odczytała pismo w sprawie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (załącznik nr 15 do protokołu).

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XVII sesji o godz. 1525.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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