
BRZ.0002.31.2017

Protokół Nr XXXI/2017

Z :XXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 23 lutego 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz.T'I'".

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, działaczy samorządowych,

naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, szefów służb

mundurowych, przedstawicieli partii politycznych, media 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 nr 1

do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXIX i :XXX sesji.

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

żadnego z protokołów. Protokoły podpisane zostały przez prowadzących obrady: Zdzisława

Domańskiego (XXIX sesja) i Marka Tomiekiego (XXX sesja).

Na prośbę Komendanta Powiatowego Policji, Przewodniczący Rady Marek Tomicki

zaproponował wprowadzenie do porządku obrad zmiany polegającej na przesunięciu punktu 8

"Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego

w roku 2016 r." na miejsce punktu 6.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

przeciw - 0, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonaniu

zmiany. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się - O.

Kolejność dalszych punktów zostanie zachowana zgodnie z przedłożonym porządkiem obrad.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.



3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

5. Ślubowanie Radnego.

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

w roku 2016 r.

7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

8. Zapytania i interpelacje.

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

zadań w roku 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok

2017.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Ślubowanie Radnego.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki odczytał:

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Kolskiego.

- Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie

zmiany w składzie Rady Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał rotę ślubowania "Uroczyście ślubuję

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i

interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty

samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw

Rzeczypospolitej Polskiej". Poinformował, że po słowie "ślubuję" radny może dodatkowo

wypowiedzieć formułę "Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Paweł Frątczak złożył ślubowanie wypowiadając "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Ad 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2016 r.



Informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Kole Mirosław Ścisły. Stwierdził, że

efektywność pracy poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację

nałożonych mierników Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy

Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Komendant Powiatowy Policji omówił pracę:

- pionu kryminalnego

- pionu prewencji

- pionu ruchu drogowego

W roku 2016 w KPP w Kole odnotowano spadek ilości wszczętych postępowań

przygotowawczych do 1130 w stosunku do 1299 w roku 2015. Wskaźnik dynamiki w tej w

stosunku do roku poprzedniego wyniósł 87%.

W roku 2016 w KPP w Kole wszczęto 598 postępowań przygotowawczych o przestępstwa

kryminalne tj. o 37 postępowań mniej w stosunku do roku poprzedniego. W tym przypadku

wskaźnik dynamiki wyniósł 94,2%.

W zakresie prewencji dane wskazują na meznaczny spadek pOZIOmu wykrywalności

wykroczeń przez funkcjonariuszy KPP w Kole w stosunku do roku ubiegłego. W związku z

powyższym w 2017 roku praca policjantów będzie ukierunkowana na eliminację wykroczeń

szczególnie dokuczliwych dla społeczeństwa tj. dotyczących zakłócenia porządku w

miejscach publicznych, spożywania alkoholu wbrew warunkom ustawy o wychowaniu w

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wykroczeń dotyczących niszczenia urządzeń

użytku publicznego oraz wykroczeń w ruchu drogowym.

Ilość kolizji drogowych zaistniałych na terenie powiatu kolskiego, utrzymuje SIę na

zbliżonym poziomie z nie znaczną tendencją wzrostową. Dynamika tych zdarzeń

w latach 2015-2016 wynosi 102,37%. Ilość wypadków drogowych zaistniałych na terenie

powiatu kolskiego zachowuje od 2013 roku tendencję malejącą. Dynamika tych zdarzeń w

odniesieniu do lat 2015-2016 wynosi 74,25%.

W roku 2016 sporo uwagi poświęcono działaniom ukierunkowanym na przeciwdziałanie

zjawisku narkomanii w tym dystrybucji i zażywaniu substancji psychoaktywnych tzw.

dopalaczy, które realizowano w oparciu "Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na

lata 2011-2016" oraz "Dopalacze niszczą życie".

Realizując zagadnienia wynikające z "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie na lata 2014-2020" funkcjonariusze KPP w Kole współpracują z zespołami

interdyscyplinarnymi, MOPS-ami i GOPS-ami na terenie całego powiatu kolskiego.

W związku z odnotowanymi interwencjami policyjnymi dot. zjawiska przemocy w rodzinie w

2016 roku policjanci z powiatu kolskiego sporządzili 80 Niebieskich Kart (w roku 20 l 5- 82).



Komendant Powiatowy Policji przedstawił również priorytety na rok 2017 obejmujące

następujący zakres spraw:

- Utrzymanie tendencji spadkowych w zakresie zagrożenia liczbą przestępstw stwierdzonych

o charakterze kryminalnym, w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców,

- Utrzymanie wysokiego wskaźnika wykrywalności przestępstw, w szczególności

w kategorii 17x7,

- Dążenie do uzyskania wysokich wartości w zakresie wartości mienia zabezpieczonego oraz

mienia odzyskanego,

- Zachowanie wysokiego wskaźnika zabezpieczenia prewencYJnego, poprzez kierowanie

maksymalnej ilości sił do pełnienia służb zewnętrznych o charakterze patrolowo-

interwencyjnym i obchodowym,

- Aktywizacja działań na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na zakończenie swego wystąpienia Komendant podziękował za dotychczasową współpracę i

wsparcie finansowe ze strony Powiatu Kolskiego.

W dyskusji radny Albin Rudniak poprosił o informację dotyczącą niedawnego wybuchu

ładunku w budynku Komisariatu Policji w Kłodawie. W odpowiedzi Komendant stwierdził,

że trwa śledztwo w tej sprawie i jest kilka wątków, których na tym etapie nie może ujawnić.

Radny Jan Stępiński pozytywnie odniósł się do wystąpienia Komendanta i strategii działań

przyjętych na rok 2017. Zwrócił uwagę na potrzebę kontrolowania sposobu parkowania

samochodów na terenie dużych blokowisk, gdzie nagminnie parkuje SIę na trawnikach.

Komendant KPP w Kole, że doraźne kontrole są realizowane, ale systemowego

uporządkowania wymaga cała infrastruktura drogowa na terenie miasta i wydzielenie

odpowiedniej ilości miejsc do parkowania. Dalszych chętnych do dyskusji nie było.

Jednogłośnie pozytywną opinię Komisji Prawa i Porządku Publicznego przedstawiła jej

przewodnicząca Genowefa Szurgot. Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził, że

Rada Powiatu przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie

Powiatu Kolskiego w roku 2016 poprzez aklamację. Informacja ta stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc luty 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za

okres od 23 stycznia do 17 lutego 2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński zgłosił 2 zapytania:



- czy jest możliwość uporządkowania i położenia chodnika na fragmencie terenu przy dworcu

PKP w Kole, gdzie parkują samochody?

- na jakim etapie jest konkurs na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kole?

Radny Marek Kowalewski zgłosił zapytanie do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o

drogę P3411 Kaleń Mała - Jasieniec, a konkretnie o szczegóły rozstrzygnięcia przetargu na

wykonawstwo robót i termin realizacji.

Radny Marek Tomicki przypomniał o problemie związanym ze złym stanem technicznym

drogi Lipie Góry - Sokołowo, wymagającej bieżącej naprawy. Poprosił o dokonanie oceny

sytuacji przez dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg i poinformowanie radnych.

Ad 9. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z

realizacji zadań w roku 2016.

Informację przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kole Krzysztof Żurawik.

Poinformował, że na terenie powiatu kolskiego znajduje się jedna jednostka ratowniczo -

gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej, 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

należących do KSRG i 85 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG. Powiat

pod względem zabezpieczenia operacyjnego obsługuje jedna jednostka ratowniczo - gaśnicza

Państwowej Straży Pożarnej oraz 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych

do KSRG i 18 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG.

Jednostkę ratowniczo - gaśniczą na dzień 31.12.2016 r. stanowi 44 funkcjonariuszy

pełniących służbę w systemie zmianowym oraz dowódca JRG i z-ca dowódcy JRG pełniący

służbę w systemie codziennym. W 2016 roku do dyspozycji przygotowanych było

10 pojazdów samochodowych, w tym 3 gaśnicze (1 samochód ratowniczo-gaśniczy ciężki,

2 samochody ratowniczo - gaśnicze średnie oraz 7 specjalnych ( 1 samochód podnośnik

hydrauliczny, 2 samochody operacyjne, 1 samochód przeciwpowodziowy, 1 samochód

kwatermistrzowski oraz 2 samochody rozpoznawczo-ratownicze JRG).

W szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego znajduje się 1060

strażaków ochotników mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo -

gaśniczych. Jednostki, które są zdolne do podjęcia działań ratowniczo - gaśniczych posiadają

50 pojazdów samochodowych, w tym 37 samochodów ratowniczo - gaśniczych, 2

samochody specjalne, 7 samochodów ratownictwa technicznego, 2 samochody operacyjne, 2

pojazdy ratownictwa wodnego.

W podsumowaniu swego wystąpienia Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kole

stwierdził, że w zakresie działalności operacyjno-kontrolno-rozpoznawczej bardzo ważnym

elementem jest właściwe rozpoznanie zagrożeń w poszczególnych grupach obiektów



oraz odpowiednia reakcja na me ze strony Państwowej Straży Pożarnej. W tym celu

przeprowadzane są czynności kontrolno-rozpoznawcze polegające na kontroli przestrzegania

przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania obiektów do prowadzenia działań

ratowniczo-gaśniczych. Harmonogram kontroli w roku 2016 obejmował 80 obiektów, a

łącznie skontrolowano 110 obiektów.

Bardzo ważną dziedziną działalności komendy w zakresie zapobiegania powstawaniu i

rozprzestrzenianiu się pożarów i innych miejscowych zagrożeń jest prewencja społeczna w

ramach kampanii - "Czad i ogień. Obudź czujność".

W roku 2016 Komenda Powiatowa PSP w Kole zrealizowała bardzo dużą liczbę szkoleń dla

członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kolskiego biorących bezpośredni

udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Przeszkolono z wynikiem pozytywnym łącznie

167 druhów, w tym 95 w zakresie podstawowym, 27 w technicznym, 16 dowódców, 29

kierowców-konserwatorów. W roku 2017 szkolenia te będą kontynuowane.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza posiada pełną gotowość do realizacji działań ratowniczych w

zakresie poszczególnych specjalizacji na poziomie podstawowym, natomiast w 2016 r. została

dodatkowo doposażona w sprzęt ochrony dróg oddechowych oraz sprzęt do łączności

radiowej. W roku 2016 do struktur KSRG udało się włączyć OSP Trzęśniew i OSP Dęby

Szlacheckie, co znacznie poprawiło zabezpieczenie operacyjne powiatu kolskiego.

W dyskusji radny Albin Rudniak złożył gratulacje kierownictwu PSP w Kole za wzorowe

wypełnianie swoich obowiązków. Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego

Genowefa Szurgot odczytała jednogłośnie pozytywną opnuę Komisji w sprawię

przedstawionej Informacji.

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

że Rada Powiatu przyjęła Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

w Kole z realizacji zadań w roku 2016 poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4

do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla

Powiatu Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania.

Projekt uchwały zaprezentował Zenon Wasiak - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i

Zarządzania Kryzysowego. Stwierdził, że ustanowienie tytułu honorowego "Za Zasługi dla

Powiatu Kolskiego" ma na celu uhonorowanie osób, organizacji i instytucji, które w sposób

szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego na różnych

płaszczyznach działalności m.m.: gospodarczej, społecznej, kulturalnej, sportowej,

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nadanie tytułu honorowego w postaci wyróżnienia



jest wyrazem uznania dla tych wszystkich, których dokonania i zasługi wykraczają poza

granice zwykłego obowiązku i dla tych organizacji i instytucji, które wnoszą szczególnie

trwały i niepowtarzalny wkład w historię, znaczenie, rozwój i bezpieczeństwo Powiatu

Kolskiego oraz jego mieszkańców. Zenon Wasiak zaprezentował również zebranym wzorzec

statuetki, który uzupełniać będzie grawer i tabliczka.

Radny Jan Stępiński zapytał, czy zgodnie z § 3 punkt 2 projektu uchwały zainteresowany

musi udokumentować dorobek swojej działalności. Zenon Wasiak wyjaśnił, że załącznikiem

nr l do uchwały jest wniosek o nadanie tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego", który wymaga szczegółowego uzasadnienia całokształtu dotychczasowej

działalności.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie ustanowienia tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadawania. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXI/198/20 17 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-

Edukacyjno- Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Kolo

Sprawozdanie przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor.

Poinformowała, że zamiar utworzenia Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w

Kole przy, który ma powstać z połączenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w

Kole, Bursy Szkolnej w Kole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole,

podyktowany jest warunkami lokalowymi, demograficznymi i organizacyjnymi oraz

względami natury ekonomicznej. Wyjaśniła, że utworzenie zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

Wychowawczego stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania obiektem oraz

spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych poprzez

zorganizowanie wspólnej obsługi i zapewnienie jednolitego kierownictwa.

Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu. Pozytywna była również opinia Komisji

Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-

Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło. W głosowaniu brało udział 17

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXI/199/20 17 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.



Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Stwierdziła,

że w budżecie powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 136 530,75 zł:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę

2 130671,75 zł.

b) dział 756, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie

posiadających osobowości prawnej, rozdział 75622 - Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5 819,00 zł.

c) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe

urzędy pracy o kwotę 40,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 345 147,00 zł:

a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie o kwotę

491,00 zł

b) dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki o kwotę 6 200,00 zł

c) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o

kwotę 358 456,00 zł

d) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę

10000,00 zł

3. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2381491,75 zł:

a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 370

671,75 zł

b) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała dział. o kwotę 8 780,00 zł

c) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł

d) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe

urzędy pracy o kwotę 40,00 zł

4. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 620 108,00 zł:

a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 491,00

zł, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 240 000,00 zł

b) dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki o kwotę 6 200,00 zł

c) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 22 714,00 zł,

rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 12 264,00 zł, rozdział 80195 -

Pozostała działalność o kwotę 329 689,00 zł

d) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł



e) dział 854, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 6 750,00 zł

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Również Komisja Budżetu i Finansów

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu

na 2017 r. W głosowaniu brało udział 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXI/200/2017 i stanowi

załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania i interpelacje najpierw zabrał głos dyrektor Powiatowego Zarządu

Dróg, który poinformował radnego Marka Kowalewskiego, że na wykonanie przebudowy

drogi P3411 wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych w Kole. Zostało zawarte porozumienie z Gminą Chodów i po uchwaleniu

środków zawarty zostanie w tej sprawie stosowny aneks. W odpowiedzi na zapytanie radnego

Jana Stępińskiego, Dyrektor PZD poinformował, że rozjeżdżany przez samochody teren w

pobliżu dworca kolejowego w Kole jest własnością PKP.

Starosta Wieńczysław Oblizajek odniósł się do pozostałych zapytań i interpelacji. Stwierdził,

że droga Lipie Góry - Sokołów jest w złym stanie, gdyż doraźne naprawy nie przynoszą

właściwego efektu. Powinna być tam położona nowa nawierzchnia, co wymaga uzgodnień

między Gminą Koło i Gminą Babiak.

Starosta poinformował również o konkursie na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Kole.

Stwierdził, że wpłynęły 3 kandydatury. Na dzień 10 marca zaplanowano rozmowy

kwalifikacyjne, po których konkurs zostanie rozstrzygnięty. Z dniem 1 kwietnia nastąpi angaż

nowego dyrektora.

Ad 14. Wolne głosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński poprosił o udzielenie odpowiedzi na jego zapytanie z poprzedniej sesji

dotyczące podwyżki stawek za parkowanie pojazdów na terenie szpitala. Starosta

Wieńczysław Oblizajek stwierdził, że stosowna odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował o planowanym wyjeździe szkoleniowym

radnych do Powiatu Jeleniogórskiego. Wyjazd ten odbędzie się w dniach 21-23.04.2017 r.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował również o V Indywidualnych

Mistrzostwach Samorządowców w badmintonie, które w dniu 4 marca br. organizuje Gmina

Dopiewo oraz tamtejszy Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Chętni spośród radnych mogą

reprezentować Powiat Kolski.



Ad 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XXXI sesji o godz. 15.00.
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