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Protokół Nr XVIII/2016

z XVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 11 marca 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1400
.

Ad 2. Powitanie gości

Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 16 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Uwag i wniosków do porządku obrad nikt nie zgłaszał, zatem porządek obrad przedstawia się

następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

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

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje

zwiększenie planu wydatków budżetu powiatu o kwotę 2 482 716 zł z przeznaczeniem na

realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3436P- ul. Opałki i Nr 3477P-

ul. Składowa w Kole" celem zabezpieczenia w 100% kwoty na wymienione zadanie

wynoszące łącznie 4 985 432 zł. Powyższe wynika z uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z

dnia 08.09.2015r. Z zapisów ww. uchwały wynika, że rozpoczęcie procedury przetargowej

dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi

nastąpić do dnia 31 marca. W przypadku nie rozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym

terminie, w uzasadnionych przypadkach wojewoda może odmówić podpisania umowy o



dofinansowanie. Środki na uzupełnienie kwoty ww. zadania pochodzą z wolnych środków z

lat ubiegłych.

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 20l6r. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych,

za - 16, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr XVIII1l20/20 16 i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

Złożył życzenia z okazji zbliżających się świąt.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował, że na najbliższej seSJI zostanie

poruszony temat Kopalni PAK Węgla Brunatnego Adamów S.A., która nie chce przekazać

środków na remont drogi Łuczywno- Drzewce. Swoją decyzje uzasadniają trudną sytuacją

finansową spółki. Zarząd Powiatu Kolskiego nie zgadza się na takie rozwiązanie i

wystosowano pismo do zarządu spółki, że jeżeli nie otrzymamy środków na remont

zniszczonej przez kopalnie drogi, to wystąpimy na drogę sądową złożył życzenia z okazji

zbliżających się świąt.

Ad 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XVIII o godz. 1415

Protokółowała:
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