
BRZ.0002.33.2017

Protokół Nr XXXIII/2017

z XXXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki o godz. 13°°.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, działaczy samorządowych,

naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii

politycznych i związków zawodowych, media oraz pozostałych zebranych.

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 XXXII sesji.

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

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

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad pięciu

dodatkowych punktów z numeracją od 19 do 23, na co otrzymał zgodę radnych. Numery

pozostałych punktów porządku obrad przesunięte zostały odpowiednio o 5. Dodatkowe

punkty porządku obrad, to projekty uchwał w sprawach:

- zmiany Uchwały Nr XXXII/202/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w

sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju

szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego,

- zmiany uchwały nr XXXII/2I 0/20 I7 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 3O marca 2017 r. w

sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego,

- zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu,

- zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,

- wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej.



Innych propozycji i uwag nie było. Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie porządek obrad po uwzględnieniu dodatkowych punktów i zmianie numeracji. W

głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się - o.
Porządek obrad po zmianach brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2016 r.

8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2016 r.

9. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

10. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele handlowe

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa

na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2017-2027.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/202/20 17 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół



ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych

specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały m XXXII/2l0/20l7 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego.

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej.

24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

25. Wolne głosy i wnioski.

26. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 25 marca do 21 kwietnia 2017 r. Materiały te stanowią załącznik m 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński zwrócił się do Starosty Kolskiego z zapytaniem jakie są możliwości

naprawy drogi z Koła w kierunku Konina, od ulicy Toruńskiej (przy Biedronce) do wsi

Dzierawy. Odcinek ten zdaniem radnego jest w fatalnym stanie.

Radny Ryszard Kasiorek podziękował za naprawę przejazdu kolejowego przy wyjeździe z

Koła do Włocławka na odcinku drogi wojewódzkiej. Następnie radny przekazał sygnał od

mieszkańców ulicy Przemysłowej, którzy proszą o rozważenie zbudowania progów

spowalniających. Starosta Kolski odwrotnie wyjaśnił, iż dla ulicy Przemysłowej przewiduje

się znacznie szerszy zakres robót inwestycyjnych.

Radny Kasiorek poinformował ponadto, że drogi w gminie Babiak naprawiane po okresie

zimowym nadal mają wiele dziur.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 2016 r.

Sprawozdanie przedstawiła Urszula Pękacz - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kole. W

roku 2016 Powiatowy Rzecznik Konsumentów zarejestrował ogółem 1957 spraw, co w

stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost o 1004 sprawy. Z tego 1801 spraw to

bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje prawne udzielane bezpośrednio w biurze

rzecznika oraz za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. W 58 sprawach trzeba było

występować bezpośrednio do przedsiębiorców. Wytyczono 8 powództw na rzecz



konsumentów i wstępowano do toczących SIę postępowań sądowych, od 4 wyroków

sporządzono sprzeciwy.

Najwięcej problemów dotyczy reklamacji obuwia, odzieży i sprzętu AGD. Ostatnio nasilił się

problem z otrzymywaniem przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych rachunków

telefonicznych za usługi telekomunikacyjne oraz za energię elektryczną, nagminne są

przypadki podszywania się pod innego dostawcę energii elektrycznej lub telefonii oraz

stosowanie umów wiązanych z obowiązkiem wykupu pakietu ubezpieczenia.

Dużym utrudnieniem jest brak regulacji prawnych na rynku pośrednictwa finansowego, przez

co konsument otrzymuje kilka kredytów, nie posiadając odpowiedniej zdolności kredytowej,

co narusza interes ekonomiczny wielu osób. Zdarzają się również sytuacje, że następuje

sprzedaż przedawnionych opłat i pożyczek firmom windykacyjnym. Dużą aktywność

wykazali także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na organizowaniu spotkań,

prezentacji, podczas, których oferowana jest sprzedaż różnego rodzaju towarów oraz usług.

Pokrzywdzonymi przez ww. przedsiębiorców były zazwyczaj osoby starsze.

W dyskusji radny Ryszard Kasiorek zasugerował wzmocnienie biura Powiatowego Rzecznika

Konsumentów drugim etatem ze względu na dużą ilość rejestrowanych spraw. Radny Jan

Stępiński zapytał ile spraw było do załatwienia w roku 2016. W odpowiedzi Urszula Pękacz

potwierdziła, iż rok ubiegły faktycznie charakteryzował się znacznym przyrostem spraw w

porównaniu z latami ubiegłymi. Radna Genowefa Szurgot wysoko oceniła sprawozdanie i

pracę Powiatowego Rzecznika Konsumentów na rzecz mieszkańców jak również złożyła

serdeczne podziękowania.

Uwag do przedstawionego sprawozdania nie było. Przewodniczący Komisji Gospodarczej

Rafał Ławniczak odczytał jednogłośnie pozytywną opinię Komisji w sprawie złożonego

sprawozdania. Poinformował też, że członkowie Komisji wypracowali wniosek do Zarządu

Powiatu Kolskiego o rozważenie możliwości zwiększenia obsady kadrowej na stanowisku

Powiatowego Rzecznika Konsumentów ze względu na dużą ilość rejestrowanych spraw, ich

trudność i zawiłość oraz potrzebę wnikliwego rozpatrywania.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów z

realizacji zadań w roku 2016 przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2016 r.

. Informację przedstawiła Ewa Lewicka - Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole.

Poinformowała, że głównym celem działalności Inspektoratu jest promowanie zdrowego stylu



życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym

wody, przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych,

niezakaźnych i zawodowych. Nadzorem objęto 11 gmin, w tym 7 gmin wiejskich (Babiak,

Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka, Osiek Mały), 3 gminy miejsko-wiejskie

(Dąbie, Kłodawa, Przedecz) oraz l gminę miejską Koło.

Następnie Pani Ewa Lewicka omówiła wybrane tematy związane z prowadzoną działalnością:

- W roku sprawozdawczym szczepienia ochronne na terenie powiatu wykonywane były w

22 punktach szczepień. Wyszczepialność w powiecie kolskim w roku 2016 wyniosła 92%. W

roku sprawozdawczym zanotowano 83 dzieci, których rodzice nie poddają obowiązkowi

szczepień ochronnych. W stosunku do rodziców, którzy nie poddają dzieci obowiązkowym

szczepieniom ochronnych podejmuje się działania edukacyjne, a także wysyłane są wezwania

na szczepienia,

- kontrolowano funkcjonowanie wodociągów sieciowych, z których korzysta 99,8 %

mieszkańców powiatu kolskiego; przeprowadzono 101 kontroli i wydano 62 decyzje

administracyjne,

- kontrolowano również Pływalnię miejską w Kole, kontrole wykazały, że woda w nieckach

kąpielowych jest bezpieczna dla osób korzystających z pływalni,

- w 2016 roku PSSE w Kole posiadała zewidencjonowanych w rejestrze ogółem 1205

zakładów z podziałem na grupy: produkcji żywności, obrotu żywnością, żywienia zbiorowego

otwartego i zamkniętego, miejsca obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do

kontaktu z żywnością, produkcji i obrotu kosmetyków oraz środki transportu żywności,

skontrolowano 402 obiekty, a na podstawie arkuszy stanu sanitarnego oceniono 252, tj.

62,7%. W roku sprawozdawczym zatwierdzenie w drodze decyzji uzyskało 41 zakładów, a

zmiany naniesiono w stosunku do 34 zakładów zewidencjonowanych w Rejestrze zakładów

podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- w 2016 roku stwierdza się, iż stan nadzorowanych obiektów żywności i żywienia uległ

znacznemu pogorszeniu (w 2015 roku - 1,12% obiektów niezgodnych z wymaganiami, w

2016 roku - 5,1% obiektów niezgodnych z wymaganiami). W roku 2015 ocenę niezgodną

uzyskały 3 zakłady, a w roku 2016 aż 13. Zakłady te należą do grup: sklepy spożywcze i

zakłady żywienia zbiorowego otwartego,

- Inspektorat nadzoruje łącznie 2189 jednostek, w 2016 r. przeprowadzono łącznie 1734

kontrole, wydano 882 decyzje, nałożono 90 mandatów na łączną kwotę 14.700 zł.

Uwag do przedstawionej Informacji nie było. Komisja Prawa i Porządku Publicznego



jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała. Przewodnicząca Komisji podziękowała Pani

Dyrektor i wszystkim pracownikom PSSE za dobra pracę w roku 2016. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził, że Informacja z działalności Powiatowego

Inspektora Sanitarnego za 2016 r. została przyjęta przez aklamację. Informacja ta stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Informację na temat oceny zagrożeń patologią wśród dzieci i młodzieży w powiecie kolskim

przedstawił Michał BryI - Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kole. Informację

przygotowano w oparciu o dane statystyczne za rok 2016 oraz dane za pierwszy kwartał 2017

roku. Zgodnie z Ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.1 0.1982r, nieletnimi są

osoby, wobec których stosuje się przepisy niniejszej ustawy w zakresie:

11 zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18;

2/ postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się

takiego czynu po ukończeniu lat 13, ale nie ukończyły lat 17;

3/ wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób,

względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te

osoby lat 21.

W okresie 3 miesięcy 2017 roku na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 242

przestępstwa, czyli o 20 mniej niż w roku poprzednim. W tej liczbie swój udział odnotowały

również osoby nieletnie dopuszczając się czynów niezgodnych z prawem.

Liczba ujawnionych czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w okresie pierwszego

kwartału 2016 r. wyniosła 6, tyle samo co w analogicznym okresie roku ubiegłego. Liczba

sprawców czynów karalnych również nie uległa zmianie. Analizując charakter czynów

popełnionych przez nieletnich zaznaczyć należy, że główną rolę - podobnie jak w ubiegłym

roku - odgrywają przestępstwa narkotykowe oraz przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Zauważalny jest również wzrost zagrożeń cyber-przestępczością. W analizowanym okresie

czasu nie odnotowano przestępstw przeciwko mieniu oraz przestępstw rozbójniczych.

W pierwszym kwartale 2017 roku ujawniono 4 przypadki zażycia środków odurzających

przez osoby nieletnie, o których to poinformowano III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Sądu Rejonowego w Kole (w analogicznym okresie 2016 roku 3 przypadki). W ostatnim

czasie dużo uwagi poświęcono działaniom ukierunkowanym na przeciwdziałanie zjawisku

narkomanii, w tym dystrybucji i zażywaniu substancji psychoaktywnych tzw.

dopalaczy, które realizowano w oparciu o ogólnokrajowy program "Dopalacze niszczą

życie". Praca w celu zminimalizowania zjawiska narkomanii polega w głównej mierze na



organizowaniu spotkań z młodzieżą gimnazjalną i szkół średnich. Podczas spotkań

szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie szkodliwości narkotyków oraz zapoznanie z

przepisami Ustawy i wynikających z przepisów konsekwencji prawnych. W celu

eliminowania zjawisk związanych z zażywaniem i sprzedażą środków odurzających oraz

ujawniania wszelkich czynów niezgodnym z prawem, funkcjonariusze KPP Koło realizują

cyklicznie wzmożone działania prewencyjne pod kryptonimem "Nielat" oraz "Używka". W

2016 roku przeprowadzono 15 tego typu działań, w 2017 roku przeprowadzono dotychczas 3

takie działania.

Prowadzone rozpoznanie zjawiska alkoholizmu pozwala na stwierdzenie, że w pOWIeCIe

kolskim nie ma przypadków alkoholizmu nieletnich. W pierwszym kwartale 2017 roku na

terenie działania KPP Koło ujawniono 7 osób nieletnich znajdujących się pod wpływem

alkoholu. Niechlubne dane w tym zakresie były efektem jednorazowych incydentów, o

każdym jednak z ujawnionych przypadków poinformowano III Wydział Sądu Rodzinnego i

Nieletnich Sądu Rejonowego w Kole. Działania profilaktyczne w tym zakresie polegają na

informowaniu podczas spotkań z młodzieżą o szkodliwości spożywania alkoholu oraz

uświadamianiu, że alkohol jest czynnikiem wysoce kryminogennym.

Radni nie mieli żadnych uwag do przedstawionej informacji KPP w Kole. Przewodnicząca

Komisji Spraw Społecznych Janina Roszkiewicz poinformowała, że członkowie Komisji

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedstawioną Ocenę zagrożeń patologią wśród dzieci

i młodzieży w powiecie kolskim, nie wnosząc do niej żadnych uwag.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki stwierdził wobec tego, iż złożona Informacja

została przyjęta przez aklamację. Stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Informacja o zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poinformował, że obszerne materiały na ten

temat przesłano radnym na wiele dni przed sesją. Stwierdził, że na ewentualne pytania czy

wątpliwości odpowiedzi udzielić mogą obecne na sali przedstawicielki Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole w osobach Hanny Guzowskiej i Katarzyny Nuszkiewicz.

Żadnych pytań i uwag nie było, a przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Janina

Roszkiewicz odczytała jednogłośnie pozytywną opinię Komisji na temat złożonej Informacji.

W tej sytuacji Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki stwierdził, iż Informacja o

zasobach pomocy społecznej za rok 2016 w powiecie kolskim została przyjęta przez

aklamację. Przedmiotowa Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele

handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.



Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Mariola

Jóźwiak, Poinformowała, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wynajem pomieszczeń o pow. 36 m2 na cele

handlowe na okres trzech lat. Stwierdziła, że pomieszczenia te są użytkowane od 2002 r.

przez Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego właściciela firmy Katering i Gastronomia na cele

prowadzenia handlowej działalności gastronomicznej. Zachowuje ciągłość funkcjonowania

lokalu handlowego we wszystkie dni tygodnia zapewniając pacjentom, odwiedzającym a

także pracownikom możliwość korzystania z usług firmy.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również opinia

Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na cele

handlowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/213/20 17 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że zmiana siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole podyktowana jest warunkami lokalowymi,

względnymi ekonomicznymi oraz stworzy lepsze warunki do racjonalnego

zarządzania obiektem. Pozytywną opinię w sprawie zmiany siedziby specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wydał również Wielkopolski Kurator Oświaty w

Poznaniu - Postanowienie Nr 110.3.55.2017 z dnia 9 lutego 2017 roku.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Mikołaja w Kole. W

głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/214/20 17 i stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-

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

Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o



systemie oświaty organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może

połączyć je w zespół. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 58 wyżej

wymienionej ustawy, projekt aktu założycielskiego został zaopiniowany przez rady

pedagogiczne szkół i placówek wchodzących w skład zespołu- art. 62 ust. 3 ww ustawy.

Utworzenie Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no-Wychowawczego w Kole przy ul.

Kolejowej 13, 62-600 Koło, który powstanie z połączenia Specjalnego Ośrodka

Szkolno- Wychowawczego w Kole im. Św. Mikołaja, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło,

Bursy Szkolnej w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło, Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło podyktowany jest warunkami

lokalowymi, demograficznymi, organizacyjnymi oraz względami ekonomicznymi.

Utworzenie powyższego Zespołu stworzy lepsze warunki do racjonalnego zarządzania

obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania jednostek oświatowych

poprzez zorganizowanie wspólnej obsługi oraz zapewnienie jednolitego kierownictwa.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu

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

W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu _

O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/2IS/2017 i stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Klodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Klodawie.

Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie to instytucja, która od

wielu lat zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom artystyczny imprez

organizowanych przez w/w podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum

lokalnym, jak i ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w

pełni popiera inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Gminnego Ośrodka

Kultury w Kłodawie. Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2017 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny



upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w

Kłodawie. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/216/20 17 i

stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu. Poinformowała, że Muzeum Technik ceramicznych w Kole to instytucja, która

od wielu lat zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom przedsięwzięć

realizowanych przez w/w podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum

lokalnym, jak i ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w

pełni popiera inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Muzeum Technik

Ceramicznych w Kole. Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2017 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w

Kole. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/217/2017 i

stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2017 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu to instytucja, która od

wielu lat zajmuję się upowszechnianiem dóbr kultury. Poziom artystyczny imprez

organizowanych przez w/w podmiot wielokrotnie został doceniony zarówno na forum

lokalnym, jak i ogólnopolskim. W związku z powyższym Zarząd Powiatu Kolskiego w

pełni popiera inicjatywę udzielenia wsparcia finansowego dla Gminnego Ośrodka

Kultury w Przedczu. Uzyskane środki pozwolą na dalszy rozwój tejże instytucji.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek



Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej w roku 2017 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu. W głosowaniu

brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/218/2017 i stanowi załącznik nr 12

do protokołu.

Ad 17. 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:

I. Dochody budżetu powiatu w wysokości 83 985 315,97 zł zwiększa się o kwotę 1 222

000,00 zł do wysokości 85 207 315,97 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 72 923 288,14 zł zwiększa się o kwotę 472 000,00 zł do

wysokości 73 395288,14 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 11 062 027,83 zł zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł do

wysokości 11 812027,83 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne

z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat w wysokości 8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556

803,00 zł.

Zmienia się nazwę zadania (w dz. 750, rozdz. 75020, par. 6050) z "Montaż nagłośnienia

w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole" na "Zakup i montaż nagłośniania w budynku

A Starostwa Powiatowego w Kole".

Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 199328,25 zł

do wysokości 0,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).

Dodaje się nowe zadania pn.:

a) "Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego w zakresie chodników i ścieżki rowerowej" -

700000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050);

b) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do

zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP

z terenu województwa wielkopolskiego" - 50000,00 zł (dz.754, rozdz. 75411, par. 6170);

c) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP

w Kole" - 32500,00 zł (dz.754, rozdz. 75405, par. 6170);

d) "Budowa sali sportowej w ZSRCKU w Kościelcu" - 90 000,00 zł (dz. 80 l, rozdz. 80130,

par. 6050).



Zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" o kwotę -

800 000,00 zł do wysokości 840 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).

II. Wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości

8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556 803,00 zł.

III. Rezerwę ogólną w wysokości 267 416,69 zł zwiększa się o kwotę 163,56 zł do

wysokości 267 580,25 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 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/219/2017 i stanowi

załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Stwierdziła, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z

następujących przyczyn:

- ze zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o nadwyżkę budżetową z

lat ubiegłych w kwocie 813 171,75 zł,

- z wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, zgodnie z uchwałą

Nr XXXIII/219/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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 Wieloletniej

Prognozie Finansowej. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O,

wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XXXIII/220/20 17 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr :XXXII/202/2017 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych

specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.



Projekt uchwały przedstawiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu. Poinformowała, że art. 217 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) nakłada na radę

powiatu obowiązek dostosowania oraz ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych

i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego. Przedmiotowa uchwała

stanowi akt prawa miejscowego i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/202/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30

marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia planu

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu

Kolskiego. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/221120 17 i

stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/210/2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Powiatu Kolskiego Andrzej Tomczyk. Stwierdził,

że proponowana zmiana do Statutu Powiatu kolskiego polega na dodaniu § 4 w

brzmieniu: "Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego", bowiem Statut Powiatu

zgodnie z z art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 06 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmiany uchwały nr XXXII/21 0/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca

2017 r. w sprawie zmian do Statutu Powiatu Kolskiego. W głosowaniu brało udział 18

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/222/20 17 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki. Stwierdził,

że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mieczysława Pustego oraz objęciem

zwolnionego mandatu przez Pawła Franciszka Frątczaka, zachodzi potrzeba



wprowadzenia odpowiednich zmian w składzie stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego ustalonym uchwałą Nr II/6/2014 z dnia 8 grudnia 2014r. z późniejszymi

zmianami dokonanymi uchwałą Nr XIII/89/2015 z dnia 26 listopada 2015r. Zmiany

wynikają z zainteresowania Pawła Franciszka Frątczaka i innych radnych pracą w

określonych Komisjach.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu. W głosowaniu

brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/223/2017 i stanowi załącznik nr 17

do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański.

Stwierdził, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mieczysława Pustego oraz

objęciem zwolnionego mandatu przez Pawła Franciszka Frątczaka, zachodzi potrzeba

wprowadzenia odpowiednich zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego ustalonym uchwałą Nr II/7/2014 z dnia 08 grudnia 2014r i późniejszymi

zmianami dokonanymi uchwałą Nr XIII/90/20 15 z 26 listopada 20 15r. Zmiany wynikają

z zainteresowania Pawła Franciszka Frątczaka i innych radnych pracą w określonych

Komisjach.

Do przedstawionego projektu me zgłoszono żadnych uwag. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. W głosowaniu brało

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII/224/2017 i stanowi załącznik nr 18 do

protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski.

Stwierdził, że Komisja Rewizyjna powołana została uchwałą Rady Powiatu Nr

II/7/2014 z dnia 08 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mieczysława Pustego należy

dokonać wyboru nowego sekretarza Komisji Rewizyjnej. Stosownie do dyspozycji §37 ust. 1

i 2 Statutu Powiatu Kolskiego, rada wybiera sekretarza ww. Komisji.



Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Radna Dorota Wieczorek

zgłosiła kandydaturę Rafała Ławniczaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Innych

kandydatur nie było. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał

pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru Rafała Ławniczaka na sekretarza

Komisji Rewizyjnej. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 17, przeciw - 0,

wstrzymało się od głosu - l. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIII/225/2017 i

stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 24. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania i interpelacje zabrał głos Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek.

Poinformował, że w odniesieniu do drogi powiatowej prowadzącej od ulicy Toruńskiej do wsi

Dzierawy konieczne będzie położenie nakładki asfaltowej na odcinku około 100 m.

Bieżące naprawy dróg po okresie zimowym są kontynuowane, ale niektóre odcinki dróg

powiatowych wymagają przebudowy, na co brakuje środków budżetowych.

Ad 25. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przypomniał o zbliżającym się końcowym terminie

składania oświadczeń majątkowych za rok 2016. Ponadto omówił krótko wyjazd szkoleniowy

radnych do Powiatu Jeleniogórskiego w dniach 21-23 kwietnia 2017 r.

Ad 26. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XXXIII sesji o godz. 15.15.

~odnl~ R.dyPowi.tu
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