
Protokół Nr XLI/2017

z XLI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 21 grudnia 2017r.
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BRZ.0002.12.2017

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Zdzisław Domański o godz. 1200
.

Ad 2. Powitanie gości

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 15 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański wprowadził do porządku obrad projekt uchwały w

sprawie zmiany uchwały Nr XLl274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017r.

Wiceprzewodniczący proponuje umieszczenie projektu uchwały jako pkt 4 a pozostałe przesunąć o

jeden pkt.

Więcej uwag nikt me zgłaszał, w związku z czym wiceprzewodniczący Rady poddał pod

głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O,

wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLl274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 2017 roku



Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat

Kolski przedszkola Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Koło w

sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski

przedszkola Specjalnego oraz zawarcia Porozumienia z Gminą Miejską Koło w sprawie

założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla dzieci z

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z

niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur Specjalnego Ośrodka

Szkolno- Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-

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

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2017r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2027.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/274/2017 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Agnieszka Rusin. Pod koniec roku okazało się, że jest

potrzeba przesunięcia środków o kwotę 353,73 zł na dział dofinansowanie zaopatrzenia w

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Zmiany w planie finansowych wynikają z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków

niepełnosprawnych mieszkańców i pracodawców z terenu powiatu kolskiego.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany uchwały Nr XLl274/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w

sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku. W głosowaniu

uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XLI/279/2017 i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z

niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach struktur Specjalnego Ośrodka

Szkolno- Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-

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

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Na terenie Powiatu Kolskiego

publiczne przedszkola nie mają w swojej ofercie oddziałów specjalnych. Projekt uchwały dotyczy

wyrażenia woli założenia i prowadzenia przedszkola dla dzieci w wieku 6 lat. Następnie planowane

jest zawarcie porozumienia z Miastem Koło. Działalność przedszkola specjalnego objęta jest

subwencją oświatową przekazywaną bezpośrednio do samorządu, który je prowadzi. Wysokość

subwencj i uzależniona jest od liczby dzieci i stopnia niepełnosprawności.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Jan Stępiński

Ile maksymalnie osób może uczęszczać do takiego przedszkola?

Naczelnik Dorota Szkudlarek

Ustawa wskazuje na około 6-7 osób.

Radny Rafał Ławniczak

Czy subwencja obejmuje koszty dowozu?

Naczelnik Dorota Szkudlarek

Osoby uczęszczające do przedszkola będą miały zapewnione dowozy, jednak będzie trzeba zawrzeć

porozumienia z wójtami w tej sprawie. Tak jak wspomniała wcześniej subwencja oświatowa

przekazywana jest bezpośrednio do samorządu, który je prowadzi.

Naczelnik Dorota Szkudlarek

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kole dysponuje wykwalifikowaną kadrą

pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną oraz logopedyczną, specjalistycznymi pomocami

dydaktycznymi niezbędnymi do realizacji zadań przedszkola specjalnego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Utworzenie przedszkola specjalnego będzie uzupełnieniem oferty edukacyjnej Specjalnego Ośrodka

Szkolno- Wychowawczego w Kole. Zarząd Powiatu rozważa także możliwość utworzenia w

przyszłości warsztatów terapii zajęciowej.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wyrażenia woli założenia i prowadzenia przez Powiat Kolski przedszkola Specjalnego oraz

zawarcia Porozumienia z Gminą Miej ską Koło w sprawie założenia i prowadzenia przez Powiat

Kolski Przedszkola Specjalnego w Kole dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem w ramach

struktur Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. św. Mikołaja w Zespole Opiekuńczo-



t:

Edukacyj no- Wychowawczym w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło. W głosowaniu

uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XLI/280/20 17 i stanowi załącznik m 3 do protokołu.

Ad 8. Wolne glosy i wnioski

Radna Ewa Ochędalska

Zaprasza na Galę Finałową projektu "Twórcze poznania" Wielkopolskiego Stowarzyszenia

Sołtysów współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego a

współorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie. Spektakl odbędzie się

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2017r.

Projekt uchwały omówiła naczelnik Amelia Woźniak. Jest to uchwała czyszcząca, wprowadzająca

zmiany o jakie wnioskowali dyrektorzy szkół oraz jednostek z terenu powiatu kolskiego. Omówiła

także dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały dotyczą one

zmniejszenia planu wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Kole na ul. Poniatowskiego 21 oraz

zmiany nazwy zadania z "Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej m 3407P w

m. Bierzwienna Długa Wieś" na "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w

ciągu drogi powiatowej m 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś".

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2017r. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, za -

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

Nr XLI/281/2017 i stanowi załącznik m 4 do protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

Projekt przedstawiła naczelnik Amelia Woźniak. Wywołanie uchwały wynika z potrzeby

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 4 000 000 zł w miesiącu grudniu

2017r.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027.

W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLI/282/2017 i stanowi załącznik m 5 do protokołu.
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28.12.2017r. o godz. 18.00 w sali GOK-u w Kłodawie. Serdecznie wszystkich zaprasza. Następnie

złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Starosta wspomniał, że na sesji w dniu 28.12. będą podjęte uchwały w sprawie środków

niewygasajacych oraz uchwała dot. zmian w Statucie SP ZOZ w Kole. Rada Społeczna przy

szpitalu pozytywnie zaopiniowała wspomniane zmiany, główna zmiana polega na likwidacji

stanowiska ds. administracyjnych a utworzenie stanowiska ds. leczniczych.

Radny Jan Stępiński

Przypomniał o wydarzeniach grudniowych z 1970r. W dniach 14-22 grudnia 1970r. rozpoczęły się

protesty robotników w Polsce. W wyniku tych wydarzeń śmierć poniosło 43 osoby a rannych było

1300 osób. Prosi, aby pamiętać o tak ważnych wydarzeniach.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański

- Poinformował, że sesja świąteczno- noworoczna Rady Powiatu odbędzie się dnia 28 grudnia br.

- Złożył życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek złożył w imieniu Zarządu Powiatu życzenia z okazji

zbliżających się świąt.

Ad 9. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański zamknął obrady XLI o godz. 1220

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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