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Protokół Nr XXXVIII/2017

z XXXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 28 września 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki o godz. 1300
•

Powitanie gości

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli partii

politycznych, media oraz wszystkich obecnych. Zwrócił uwagę, że dzisiejsza sesja odbywa

się w odrestaurowanej sali z pięknym wystrojem wnętrz, nowymi meblami, klimatyzacją i

nowoczesnym nagłośnieniem. Podziękował Zarządowi Powiatu i odpowiedzialnym

pracownikom Starostwa za pomyślną realizację tego ważnego zadania.

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. Przyjecie protokołu z XXXVII sesji.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me

wniesiono uwag do protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu

pod nazwą .Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu" i nadanie mu numeru 21. Dotychczasowe punkty 21, 22, 23, 24, 25 i 26

otrzymują numerację o jeden większą.

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.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.



2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z :XXXVII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o stanie środowiska Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2016

rok.

8. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2016 rok.

9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru

zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w roku

szkolnym 2017/2018.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600

Koło w Branżową Szkołę I stopnia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. St. i Wł.

Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewi-

cza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ko-

ścielcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Branżową Szkołę I stopnia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącego w skład Ze-

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

600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną.

16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposa-

biającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mi-

kołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w

Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja wchodzącego



w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejo-

wej 13,62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na

rzecz Powiatu Kolskiego.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskie-

go.

20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Prze-

mocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021.

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskie-

mu.

22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielko-

polskiego 1918/1919.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017

rok.

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

Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

26. Wolne głosy i wnioski.

27. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc sierpień - wrzesień 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 28.08.2017 do 22.09.2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował następnie o dużym uznaniu, jakie spotkało

Marka Tomickiego, piastującego funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu, na co dzień

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bogusławicach, gm. Babiak. W dniu 27 września 2017 r.

na uroczystej gali w Teatrze Wielkim w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego

przyznał Markowi Tomiekiemu wyróżnienie w konkursie na "Wielkopolskiego Nauczyciela

Roku". Celem Konkursu jest uhonorowanie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją

w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa

kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i

zainteresowań.



Podczas XXXVIII sesji Laureat otrzymał w związku z tym serdeczne gratulacje i oklaski.

Następnie Marek Tomicki w kilku zdaniach opowiedział o swojej nauczycielskiej pasji i

dotychczasowych osiągnięciach zawodowych.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński zgłosił 2 zapytania do Starosty Kolskiego. Pierwsze dotyczyło realizacji

zadania polegającego na przebudowie ulicy Przemysłowej w Kole. W drugim przypadku

radny zapytał, czy Powiat otrzymuje jakieś środki za zajęcie pasa drogowego u zbiegu ulicy

Nowowarszawskiej i Starego Rynku.

Radny Grzegorz Fiałkowski zapytał, czy w wystrój sali konferencyjnej wkomponowane

zostaną godła poszczególnych gmin.

Ad 7. Informacja o stanie środowiska Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

za 2016 rok.

Informację na ten temat przedstawił Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony

Środowiska, Delegatury w Koninie - Andrzej Sparażyński. W swojej wypowiedzi odniósł się

do takich zagadnień jak:

- monitoring jakości powietrza,

- monitoring wód powierzchniowych i podziemnych,

- monitoring hałasu,

- monitoring pól elektromagnetycznych,

- działalność kontrolna.

W wyniku oceny jakości powietrza strefę wielkopolską zaliczono do klasy A, co oznacza że

jakość powietrza atmosferycznego jest na tym obszarze zadowalająca.

Program monitoringu wód na terenie województwa realizowany jest w ramach:

- monitoringu diagnostycznego (MD) z częstotliwością raz na 6 lat - pełny zakres badań,

- monitoringu operacyjnego (MO) z częstotliwością raz na 3 lata lub corocznie - ograniczony

zakres badań,

monitoringu obszarów chronionych (MOC) z częstotliwością dostosowaną do

poszczególnych obszarów,

- monitoringu badawczego (MB).

Obok monitoringu wód powierzchniowych realizowany jest również monitoring jakości wód

podziemnych. Wyniki monitoringu diagnostycznego wód podziemnych wskazują, że wody

klasy IV o niezadowalającej jakości występują w Leszczach gm. Kłodawa iw Mchowie gm.

Babiak.



W 2016 roku WIOŚ w Poznaniu nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie

powiatu kolskiego, natomiast Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu wykonal

okresowe pomIary hałasu przy ul. Dabskiej w KoleBadania poziomów hałasu

komunikacyjnego wykonano w czterech punktach na terenie powiatu kolskiego. Pomiary

wykazały, że tylko w jednym punkcie przekroczona została dopuszczalna wartość

równoważnego poziomu hałasu w porze dziennej i nocnej (ulica Bogumiła w Kole).

Przekroczenie dopuszczalnej wartości hałasu nie wystąpiło.

Nie stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych na

terenach dostępnych dla ludności na obszarze województwa wielkopolskiego.

Spośród 271 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w roku 2016 skontrolowano

32 w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Najwięcej kontroli dotyczyło

gospodarki odpadami (19), gospodarki wodno-ściekowej (8) i emisji hałasu do środowiska

(4). Podczas 17 kontroli stwierdzono naruszenie przepisów ochrony środowiska, nakładając 8

mandatów karnych i 7 kar administracyjnych.

W roku 2016 na terenie powiatu kolskiego nie wystąpiły zdarzenia o znamionach awarii. W

dyskusji radny Jan Stępiński zapytał, czy starorzecza Warty, obecnie pozbawione napływu

wody, będą w przyszłości objęte jakimś programem renowacji zapewniającym połączenie z

głównym nurtem rzeki. Przedstawiciel WIOŚ w Koninie odpowiedział, że jego instytucja nie

posiada takich informacji i odpowiednich kompetencji w tej sprawie. Organem właściwym do

zajęcia stanowiska jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

Uwag do przedstawionej informacji me było. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa również zaopiniowała ją pozytywnie. Informacja o stanie środowiska

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za 2016 rok została przyjęta przez

aklamację. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2016 rok.

Informację na ten temat przedstawił Radosław Namyślak - Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Kole. Dotyczyła ona głównych zadań realizowanych przez Powiatowy Inspektorat

Weterynarii w Kole, do których należy m.in. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz

badania kontrolne zakażeń zwierząt. Inspektorat przeprowadza również badania zwierząt

rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i sprawuje nadzór nad wymaganiami

weterynaryjnymi przy ich produkcji. Ponadto zajmuje się monitorowaniem substancji

niedozwolonych, pozostałości chemicznych biologicznych oraz skażeń

promieniotwórczych. W/w zadania realizowane są przy pomocy 17 pracowników, 25 lekarzy

weterynarii i 9 osób pomocniczych nie będących pracownikami inspekcji. Na terenie powiatu



kolskiego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii znajduje SIę 19 zakładów

produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego.

Ze względu na to, że radni nie wnieśli żadnych uwag, a Komisja Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała przedstawioną Informację, Przewodniczący

Rady Powiatu stwierdził, iż Informacja o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w

Kole za 2016 rok przyjęta została przez aklamację.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2017 roku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański stwierdził, że Informacja o

przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego za I półrocze 2017 r., kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027 oraz wykonaniu

planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2017 r. była przekazana radnym na

płytach CD w terminie do dnia 31 sierpnia br. Informacja była szczegółowo omawiana

przez Panią Naczelnik Amelię Woźniak na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów,

Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa. Są pozytywne opinie poszczególnych Komisji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady stwierdził, że wobec braku jakichkolwiek uwag ze strony radnych,

przedłożona Informacja zostaje przyjęta przez aklamację. Informacja ta stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego

wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych w

Kłodawie w roku szkolnym 2017/2018.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwrócił się z

wnioskiem o zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć

dydaktycznych, motywując swą prośbę tym, iż w roku szkolnym 2017/2018 w związku z

wdrożeniem reformy oświaty zwiększy się zakres zadań i obowiązków dyrektora szkoły.

Dyrektor szczegółowo przedstawił zakres działań i dodatkowych czynności, jakie będzie

musiał wypełniać jako dyrektor szkoły w nowym roku szkolnym.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Pozytywną opinię w sprawie

projektu przedstawiła Komisja Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku

realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół



Ponadgimnazjalnych w Kłodawie w roku szkolnym 2017/2018. W głosowaniu uczestniczyło

18 radnych, za - 15, przeciw - Owstrzymało się - 3. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr

XXXVIII/248/20 17 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej

11,62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem 1 września 2017 roku

dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową Szkołą I stopnia. Organy

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego

przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul.

Kolejowej 11, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia. W głosowaniu uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw - O wstrzymało się - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XXXVIII/249/2017 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im.

St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza 1, 62-600 Kolo w Branżową Szkolę I

stopnia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem 1 września 2017 roku

dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową Szkołą I stopnia. Organy

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego

przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Opinia Komisji Spraw Społecznych w

tej sprawie była jednogłośnie pozytywna. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych

im. St. i Wł. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I



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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/2S0/20 17 i stanowi załącznik

nr 8 do protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły

Zawodowej wchodzącej w skład Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych w Klodawie przy

ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem 1 września 2017 roku

dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową Szkołą I stopnia. Organy

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego

przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały me było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa w Branżową Szkołę I stopnia. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/25l/2017 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły

Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościeleu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Branżową Szkołę I

stopnia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem l września 2017 roku

dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową Szkołą I stopnia. Organy

stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do stwierdzenia tego

przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały me było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Branżową Szkołę I



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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/252/2017 i stanowi załącznik

nr 10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły

Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym wchodzącego

w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul.

Kolejowej 13, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem l września 2017 roku

dotychczasowa Zasadnicza Szkoła Zawodowa, staje się Branżową Szkołą I stopnia

Specjalną, Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do

stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt założycielski w

rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej

Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym

wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul.

Kolejowej 13, 62-600 Koło w Branżową Szkołę I stopnia Specjalną. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/253/20l7 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Specjalnej

Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.

Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno -

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

Przysposabiającą do Pracy.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że organy jednostki samorządu terytorialnego prowadzące dotychczasową

szkołę przysposabiającą do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi o

trzyletnim okresie kształcenia w drodze uchwały stwierdzają jej przekształcenie. Uchwała ta

stanowi akt założycielski w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki



poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im.

Świętego Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno -

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

Przysposabiającą do Pracy. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/254/2017

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej

Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego Mikołaja

wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy

ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Poinformowała, że Zgodnie z założeniami reformy edukacji z dniem 1 września 2017 roku

dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa specjalna staje się ośmioletnią szkołą

podstawową specjalną. Organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane

są do stwierdzenia tego przekształcenia w drodze uchwały. Uchwała ta stanowi akt

założycielski w rozumieniu przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły

Podstawowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Świętego

Mikołaja wchodzącego w skład Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w

Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło w Szkołę Podstawową Specjalną. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/255/2017 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że w związku z planowaną budową nowej drogi powiatowej

Łuczywno - Drzewce, przedmiotowe nieruchomości zostaną przejęte na rzecz Powiatu

Kolskiego w drodze darowizny od PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w Koninie -

zgodnie z zawartą w dniu 24.05.2011 r. Ugodą nr 439/2011, aneksem nr 1 z dnia 13.11.2013

r. ianeksem nr 2 z dnia 09.03.2017 r. W/w droga zostanie wybudowana w zamian za przejęte



,

przez kopalnie od Powiatu Kolskiego nieruchomości zajęte pod odkrywkę węgla brunatnego,

a przedmiotowe nieruchomości stanowić będą część tej drogi.

Uwag do projektu uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

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

XXXVIII/256/2017 i stanowi załącznik li 14 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny powierzchniowe

eksploatacji węgla brunatnego. W związku tym Powiat Kolski przekaże w drodze darowizny

na podstawie Ugody li 439/2011 z dnia 24.05.2011 r., aneksu li l z dnia 13.11.2013 r. i

aneksu li 2 z dnia 09.03.2017 r. powyższe nieruchomości na cel publiczny na podstawie

art. 6 pkt. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W zamian Powiat Kolski otrzyma drogę

bitumiczną w rejonie załadowni węgla O/Drzewce o długości około 820 m, oraz środki w

kwocie 6 mln zł na wykup i budowę nowego odcinka drogi powiatowej li 3206P Łuczywno-

Drzewce.

Uwag do projektu uchwały me było. Członkowie Komisji Gospodarczej jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/257/2017 i stanowi załącznik

li 15 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na

lata 2017 - 2021.

Projekt uchwały przedstawiła Katarzyna Nuszkiewicz z Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole. Poinformowała, że zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 29 lipca 2005

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych powiatu należy w

szczególności opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwałą Nr XVI/63/2011 Rady Powiatu



r

Kolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. uchwalono "Powiatowy Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015". Obecnie

istnieje potrzeba uchwalenia nowego programu, który obejmować będzie lata 2017-2021.

Program taki jest załączony do projektu omawianej uchwały. Radni nie mieli żadnych uwag.

Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący

Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia

Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar

Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2021. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

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

XXXVIII/258/2017 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopoiskiem u.

Projekt uchwały przestawiła Lilla Urbaniak - Główny Specjalista. Stwierdziła, że w

Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na

poznańskiej Ławicy. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw potrzebie uzupełnienia

luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych czynności ratunkowych

wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa Medycznego, przewidywana jest

budowa nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie Wielkopolskim, która swym

promieniem operacyjnym obejmie obszar Powiatu Kolskiego. Możliwe jest udzielenie

pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego w dofinansowaniu realizacji tego

zadania w rozumieniu szeroko pojętej ochrony zdrowia mieszkańców Wielkopolski.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw-

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

XXXVIII/259/2017 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania

Wielkopolskiego 1918/1919.

Projekt uchwały przestawił Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk. Stwierdził, że Rada Powiatu

Kolskiego mając na uwadze znaczenie Powstania Wielkopolskiego w najnowszej historii

Polski, a zwłaszcza ofiarę krwi złożoną przez mieszkańców naszego powiatu w latach

1918/1919 uznaje za zasadne wystosowanie apelu do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej. Ustanowienie 2018 roku Rokiem Parnięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919



I

umożliwi wszystkim Polakom zapoznanie SIę z tradycją walk niepodległościowych

Wielkopolan. Ogólnonarodowy charakter rocznicy będzie sprzyjał podejmowaniu licznych

inicjatyw dla jej upamiętnienia, co wyzwoli ogromne zasoby energii i wartości patriotyczne

wielu pokoleń Polaków. Sekretarz Andrzej Tomczyk odczytał również pełną treść Apelu do

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie

go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania

Wielkopolskiego 1918/1919. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIII/260/2017

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

Poinformowała, że dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu

dochodów i wydatków. Wynikają one z następujących przyczyn:

I. Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 86 947 233,59 zł.

1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

a) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 5 000,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 124 242,20 zł

a) dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 2 400,00 zł

b) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 52 616,20 zł

c) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 17 826,00 zł

d) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 51 400,00 zł

II. Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 96 606506,91 zł

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 305 125,25 zł

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 14000,00 zł

b) dział 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 100 000,00 zł

c) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 68 002,85 zł

d) dział 851 - Ochrona zdrowia - o kwotę 93 290,40 zł

e) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 879,00 zł

f) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 20 939,00 zł

g) dział 855 - Rodzina - o kwotę 1 000,00 zł

h) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 21 000,00 zł



r

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 975 989,94 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 136013,57 zł

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 14000,00 zł

c) dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 2 400,00 zł

d) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 712 795,97 zł

e) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 18705,00 zł

t) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 84 061,40 zł

g) dział 855 - Rodzina - o kwotę 1 000,00 zł

h) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 21 000,00 zł

III. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 551 622,49 zł

(przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych)

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała ponadto o dodatkowych

zmianie planowanej w budżecie na 2017 r.:

- zwiększona została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole na rok 2017 o kwotę 8 671,00 zł dla PSP w Kole,

zwiększony zostanie zatem plan finansowy dla KPPSP w Kole.

- zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Kole o kwotę 30 000,00 zł z

tytułu sprzedaży samochodu służbowego oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę

130000,00 zł na zakup samochodu służbowego dla Starostwa Powiatowego w Kole.

Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów oraz z rezerwy ogólnej.

- zwiększa się plan wydatków na zwrot dotacji z tytułu rozliczenia Projektu

"ERASMUS+" realizowany przez ZS ReKU w Kościelcu.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Wobec jednogłośnie pozytywnej opinii

Komisji Budżetu i Finansów, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2017 rok. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O

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

:XXXVIII/261120 17 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027.

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zrruan

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:



,

Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu

Kolskiego Nr XXXVIII/261/2017 z dnia 28 września 2017 r.

Dokonania zmian w załączniku nr 2.

l. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń

biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 i

Sienkiewicza 27" w związku z podpisaniem w dniu 5 września 2017 r. umowy o świadczeniu

usług. Okres realizacji 2017-2020. Łączne nakłady finansowe: 318284,64 zł,

2. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: Organizacja publicznego transportu zbiorowego w

powiatach słupeckim, konińskim i kolskim".

Okres realizacji: 2017-2018. Łączne nakłady finansowe: 83 879,71 zł.

3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn.: "Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa

Medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotnictwa Michałków w Ostrowie

Wielkopolskim". Okres realizacji: 2018 r. Łączne nakłady finansowe: 93 291,00 zł.

4. Dostosowuje się limity zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Wobec jednogłośnie pozytywnej opinii

Komisji Budżetu i Finansów Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027. W głosowaniu uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw - Owstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr :XX:XVIII/262/2017 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 25. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował:

- jest ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy Przemysłowej w Kole i po jego rozstrzygnięciu

jeszcze w tym roku wykonany zostanie pewien zakres robót.

- zajęcie pasa drogowego u zbiegu ulicy Nowowarszawskiej i Starego Rynku jest faktem,

zarówno od poprzedniego jak i od obecnego właściciela nieruchomości egzekwowane są

stosowne opłaty.

- sprawa umieszczenia godeł gmin na ścianie sali konferencyjnej zostanie wkrótce rozważona.

Ad 26. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o powstałej inicjatywie sfinansowania

sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Kole.

Ad 27. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXXVIII sesji o godz. 14.30.

Protokółował:Wł"fW-7:JwiCZ
przeW~'dY Puwlatu

Marek Tomicki
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