
BR .0002.30.2017

Protokół Nr XXX/2017

z XXX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 07 lutego 2017 r.

Otwa cie sesji

ia obrad XXX sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący Rady

u Zdzisław Domański o godz. 13.00.

2.Po

rzewodniczący Rady Zdzisław Dornański powitał radnych, działaczy samorządowych,

wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, media oraz wszystkich

3. St ierdzenie quorum.

rzewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są

prawo nocne, w sesji uczestniczy 17 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi

Wice rzewodniczący Rady Zdzisław Domański zadał pytanie czy są uwagi do przesłanego

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

arcie sesji przez Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.

3. St ierdzenie quorum

. ęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

.ęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

s ecjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

o az ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie

Ad 4. odjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

uchwały przedstawiła Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów Ewa

Pokry czyńska. Poinformowała, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem

urealn enia planu dochodów i wydatków.



Plan ochodów budżetu powiatu po zmianach wynosi 77 344 190,43 zł. Dochody budżetu

powia u zwiększa się w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 200 000,00 zł. Plan

ów zwiększa się w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew

na r lizację zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

rzew", zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII1143/2017z dnia 6 lutego 2017

roku.

Plan ydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 80 328 126,51 zł. Zmniejsza się plan na

zadan e pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 1 300000,00 zł do wysokości

5 200 000,00 zł. Na powyższe zadanie złożony został wniosek do Wojewody Wielkopolskiego

dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury

wej na lata 2016-2019. Ze względu na to.że wniosek nie uzyskał dofinansowania,

.szenie planu wydatków jest uzasadnione, a różnica w kwocie 1 300 000,00 zł wynika z

komp nsaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

Wyda ki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł w dziale 600 - Transport i

łączn ść o kwotę 200 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa

na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew" o kwotę 1 500 000,00 zł jako

ieczenie środków własnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji w ramach

10% ezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Środki na ten cel

poch dzą z pomocy finansowej z Gminy Grzegorzew w wysokości 200000,00 zł oraz ze

.szenia planu wydatków w wysokości l 300 000,00 zł. Różnica w kwocie 1 300 000,00

ika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

do projektu uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów na wspólnym posiedzeniu

isją Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Wobec

powy] szego Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt

uchw ły w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r. W głosowaniu brało

udzia 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta

łośnie, oznaczona Nr XXX1l96/20 17 i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

pona gimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą

- Pr wo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

mają ych siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

t uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła podinspektor w Wydziale Oświaty,

Kult y i Sportu - Alicja Łączkowska. Poinformowała, że w związku z art. 213 ust. 1 ustawy

14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, organ



jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie projektustano

dosto owania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół

odstawowych i specjalnych w związku z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym

Prawo Oświatowe. Określeniu podlegają:

- plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, zapewniających

realiz cję obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

- plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, zapewniających

realiz cję obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki na okres od 01.09.2017 do 31.08.2019 r.

nki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów, albo włączenia tych

jów odpowiednio do publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych techników,

publi nych liceów dla dorosłych, publicznych szkół podstawowych specjalnych lub

publi r nych branżowych szkół I stopnia,

SIeCI publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych z

klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół zawodowych,

trzyle nich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników od dnia 01.09 .2019 r.

Przed iotowa uchwała Rady Powiatu Kolskiego podlegać będzie zaopiniowaniu przez

polskiego Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe.

Nikt radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisja Spraw Społecznych na

ym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

sytuacji Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański poddał pod

anie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

spec] nych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz

ustale ia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu

Kolsk ego. W głosowaniu brało udział 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXI19712017 i stanowi

załąc ik nr 3 do protokołu.

Ad 6. olne glosy i wnioski.

Woln ch głosów i wniosków nie było.

Wice rzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański zamknął obrady XXX sesji o godz.
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