
BRZ.0002.40.2017
Protokół Nr XL/2017

z XLsesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 listopada 2017r.

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad XL sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości.
Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, kierowników

jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli związków

zawodowych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne, w sesji

uczestniczy 17 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me wniesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał sie z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zadał pytanie czy są jakieś propozycje do przesłanego

porządku obrad?

Radny Jan Stępiński
Proponuje, aby pkt 7 porządku obrad tj. Informacja z działalności w 2017r. Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole zamienić z pkt. 11 tj. "Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za

zasługi dla Powiatu Kolskiego" chodzi o dokonanie zmiany technicznej, gdyż zainteresowane

osoby wcześniej muszą opuścić obrady.

Radny Grzegorz Fiałkowski
Wnosi o rozszerzenie porządku obrad o pkt dot. stanowiska Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

umieszczenia herbów gmin w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego. Trzy miesiące temu zgłaszał

Panu Staroście taką propozycje i do dnia dzisiejeszego nie otrzymał odpowiedzi w tym zakresie.

Chciałby, aby wszyscy radni wypowiedzieli się w tym temacie.



Więcej zmian nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod głosowanie

zgłoszone wnioski. Pierwszy głosowany był wniosek podniesiony przez radnego Jana Stępińskiego-

w głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się - o. Wniosek został

przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zaproponował, aby sprawa podniesiona przez radnego

Grzegorza Fiałkowskiego była przedyskutowana w pkt. 6 tj. Zapytania i interpelacje -w głosowaniu

uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O, wstrzymało się - o. Wniosek został przyjęty

jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego"

8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej

własność Powiatu Kolskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIl/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 31 sierpnia 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.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej

na lata 2017-2019"

11. Informacja z działalności w 2017r. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania

finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2017.

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

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski

17. Zamknięcie obrad.



Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 23.10.r. do 24.11.2017r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

l. Czy wprowadzenie nowego operatora poprawiło sytuację m1eJSCparkingowych na terenie

SP ZOZ w Kole? Jak nowy operator jest odbierany przez odbiorców? Chciałby, aby miejsca

parkingowe były dobrze oznakowane pionowo i poziomo.

2. Na ul. Kolejowej w Kole są opalikowane drzewa. Problem polega na tym, że grubość palika jest

niewspółmierna do drzewa, albo sytuacja odrotna gdzie drzewo tak się rozrosło, że paliki, które

podtrzymują to drzewo są powyginane. Strasznie szpeci to widok tak ładnej ulicy. Prosi dyrektora

PZD w Kole o zainteresowanie sie sprawą.

3. Na ulicach miasta Koła znajdują się pozostałości po słupach oświetleniowych, należy

skontaktować się ze służbami energetycznymi, aby usunęły te pozostałości.

4. Dwa miesiące temu zadawał pytanie dot. remontu ul. Przemysłowej w Kole, inwestycja jest do

dnia dzisiejszego nie rozpoczęta, przeszkodą miały być ukryte pod drogą media. Czy wiadomo już

coś na temat remontu wspomnianej uL?

Radny Grzegorz Fialkowski

1. Dlaczego radni nie byli powiadomieni o pracach dot. tworzenia logotypu Powiatu Kolskiego.

Prosi o informacje kto jest autorem logo i jakie były koszty jego stworzenia?

2. Dlaczego podjęto decyzje o remoncie obecnego budynku SOSW w Kole wewnątrz, pomijając

remont dachu. W środku budynek jest ładnie wyremontowany, ale na sufitach są widoczne zacieki,

czy będzie wykonany remont dachu?

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Interpelacja dot. naprawy szkód na drogach grmny Chodów spodowowany przejazdami

samochodów z ciężkim materiałem budowalnym. Obecnie prowadzone są prace remontowe na

terenie gminy Chodów przez PKP, gdzie wymieniane są torowiska oraz przebudowywane są

przejazdy kolejowe. Miesiąc temu odbyło się spotkanie, w kórym uczestniczył pracownik

Powiatowego Zarządu Dóg w Kole i przedstawiciele firmy STRABAG i Budimex. Uszkodzone są

nawierzchnie asfaltowe i pobocza. Na spotkaniu zawarte zostało porozumienie, że firma

wykonująca remont, czyli firma STRABAG i Budimex naprawią powstałe szkody, poprzez

dostarczenie destruktu, materiału który jest pozyskiwany ze zdzierania z asfaltu starych

nawierzchni. Materiał miał być wykorzystany do naprawy nawierzchni uszkodzonej drogi. Radny

zwraca się do dyrektora PZD w Kole i wicestarosty o monitorowanie tej sprawy.



Przewodniczący rady Marek Tomicki

Przypomina o umieszczeniu linii ciągłej na łuku drogi między Józefowem i Zakrzewem, gdzie

kierowcy często przekraczają środek jezdni stwarzając zagrożenie dla nadjeżdżających z przeciwka.

Przewodniczący rady Marek Tomicki otworzył dyskusje dot. stanowiska Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie umieszczenia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Kole herbów gmin.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Ze wstępnych uzgodnień sala 101 miała otrzymać nazwę "Sala Herbowa" i sugestia Zarządu jest

taka, aby takie nazewnictwo obowiązywało.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

W skład powiatu wchodzą gminy, które posiadają swoje herby. Radni również zostali wybrani z

poszczególnych gmin. Uważa, że w sali sesyjnej powinno się umieścić herby gmin.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Popiera wypowiedź przedmówcy, wszystkie uroczystości wydarzenia odbywają SIę na sali

sesyjnej,

Radny Józef Rybicki

Ma odmienne zdanie. Skoro sala 101 jest "Salą herbową", to nie widzi potrzeby zawieszania

herbów również na sali 102. Sala została niedawno wyremontowana jest ładna, estetycznie

wygląda, nie zmieniłby wystroju sali.

Radny Rafał Ławniczak

W tej sali nie ma żadnego elementu świadczącego, że radni zostali wybrani z gmin.

Radna Genowefa Szurgot

Składa formalny wniosek, aby przedyskutować sporną kwestie na poszczególnych komisjach, które

wypracują stosowne wnioski i przedłożą je na sesji. Dodała, że gmina wiejska Koło, również

posiada współwłasność do sali 102 i także powina sie wypowiedzieć w tym temacie.

Zdaniem radnej Ewy Ochędalskiej i radnej Janiny Roszkiewicz herby powinny być zawieszone w

sali sesyjnej.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie wniosek formany zgłoszony przez

radną Geneowefę Szurgot dot. przedyskutowania sprawy zawieszenia herbów w sali 102 na

Komisjach rady. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 7, przeciw - 8, wstrzymało się - l.

Wniosek został oddalony.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu Kolskego

w sprawie zawieszenia w sali sesyjnej Starosta Powiatowego w Kole herbów gmin. W głosowaniu

uczestniczyło 16 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się - 1. Wniosek został przyjęty.



Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu

Kolskiego"

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Zenon Wasiak. Na wstępie poinformował, że Rada Powiatu

Kolskiego 23 lutego 2017r. podjęła uchwałę w sprawie tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu

Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadania. Na podstawie wniosków, które wpłynęły Komisja

Honorowa przyznała pozytywną opinię w sprawie wniosków o nadanie tytułu honorowego dla:

a) Pana Czesława Cieślaka

b) Pani Anny Kucharskiej

c) Pana Marka Pola

Powyższe osoby całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej przyczyniły się do

rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego. Naczelnik Zenon Wasiak poinformował, że stosowne akty

nadania i statuetki zostaną wręczone na sesji uroczystej w grudniu br.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały, w związku z tym

przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania

tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego". W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych,

za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr XLI 272 /2017 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że na uroczystej sesji w grudniu br. zostaną

również wręczone odznaki honorowe za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego dla radnego

Ryszarda Kasiorka, radnego Czesława Marka, radnego Zdzisława Domańskiego.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Grażyna Wypychowska. INEA Spóka Akcyjna z siedzibą

w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na

nieruchomości położonej w obrębie Koło, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów

numerem 56/12 arkusz mapy 50, będącej własnością Powiatu Kolskiego. Powyższy wniosek

związany jest z planowaną budową telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego do stacji

bazowej T-Mobile.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Czy w przypadku, kiedy operator T-Mobile zbankrutuje, albo przejmie go mny operator, to

postanowienia uchwały będą odnosić się również do nowego własciciela sieci?

Inspektor Grażyna Wypychowska

Zgodnie z postanowieniem uchwały firma będzie miała prawo do korzystania ze wskazanej

nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji,



usuwam a awarii oraz przebudowy urządzeń i instyalacji telekomunikacyjnych. Uważa, że w

przypadku, o którym wspomniał radny zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Radny Rafał Ławniczak

Komisja Gospodarcza na ostatnim posiedzeniu zajmowała sie tym tematem. Uchwała dotyczy

gruntów i każdy kolejny nabywca musi mieć zapewnienie, że będzie mógł świadczyć usługi na

terenie wskazanej infrastruktury.

Radny Jan Stepiński

Jeżeli Rada Powiatu wyrazi swoją zgode na obciążenie służebnością wskazanego terenu, to na czas

nieokreślony. Jest za tym, aby udzielić zgody firmie T-Mobile, ale nie jest przekonany czy w

przypadku upadku firmy, kolejna firma powinna uzyskać te same uprawnienia.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obciążenia

służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kolskiego. W głosowaniu

uczestniczyło 15 radnych, za - 14, przeciw - O wstrzymało się - 1. Uchwała została podjęta,

oznaczona Nr XLI 273 /2017 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR Urszula Polewska. Proponuje się dokonanie zmian w

planie finansowym polegające na:

- zwiększeniu środków w kwocie 70 000 zł na zadanie "zwrot kosztów poniesionych przez

pracodawcę w związku z wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych"

- zwiększeniu środków w kwocie 2 389,19 zł z przeznaczeniem na zadanie "dofinansowanie

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych".

Powyższe środki pochodzą z przesunięć między §§ i wynikają z potrzeb i złożonych wniosków

przez osoby niepełnosprawne mieszkańców powiatu kolskiego. Ponadto projekt uchwały zawiera

załącznik określający zasady udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu

rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2017 roku.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały Nr XXXVII/243/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 sierpnia 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 14 radnych, za - 14, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XLI 274 /2017 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy

Zastępczej na lata 2017-2019"

Projekt przedstawiła dyrektor Urszula Polewska. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie

pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja trzyletnich

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Program ten zawiera diagnozę stanu pieczy

zastępczej oraz wykaz potrzeb opiekuńczo- wychowawczych, limit rodzin zastępczych

zawodowych, cele i kierunki działania powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, wykaz

odbiorców, realizatorów oraz finansowanie programu. Program będzie realizowany w latach 2017-

2019. Dyrektor Urszula Polewska dodała, że nadrzędnym celem działań wykazanych w Programie

jest wspieranie procesu wychowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zapewnienie

im właściwej opieki w rodzinach zastępczych. Priorytetem jest dążenie do możliwie naj szybszego

powrotu dziecka do rodziny biologicznej, w przypadku niemożności powrotu dziecka do rodziny

wówczas dążenie do przysposobienia.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodnicząca

Komisji Janina Roszkiewicz życzyła pracownikom pomocy społecznej, aby realizacja

programu przyniosła oczekiwane rezultaty.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

uchwalenia "Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019".

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLI 275 /2017 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu

Ad 11. Informacja z działalności w 2017r. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Informacje przedstawił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. Dyrektor Kujawa wspomniał, że w

2017r. do PZD wpłynęło 20 wniosków o odszkodowanie za szkody komunikacyjne i osobowe z

tytułu odpowiedzialności zarządcy za stan dróg. Obecnie toczą się 3 procesy sądowe z powództwa

cywilnego o odszkodowanie przeciwko Powiatowi Kolskiemu -PZD.

Wnioski i potrzeby jednostki

Zakupy inwestycyjne:

- konieczność pilnej wymiany zużytego taboru samochodowego (2 Lubliny i Polonez Caro),

- zakup samochodu ciężarowego,

- zakup przyczepy ciągnikowej,



- zakup ciągnika i kosiarek bijakowych, w tym wysięgnikowej.

Zatrudnienie

Dział Techniczny tworzą 2 osoby. W 2016 r. zostało uchwalonych 21 inwestycji. W 2017 r. jest ich

31, co oznacza wzrost o 50 %. Jednostka powinna zatrudnić dodatkowych pracowników, jest

również deficyt w zakresie dróżników.

Termin uchwalania środków budżetowych. Corocznie środki na inwestycje drogowe są

uchwalane na koniec marca dając niewiele czasu Powiatowemu Zarządowi Dróg na ich techniczne

opracowanie i przygotowanie przetargów. Dyrektor Kujawa zwraca się z prośbą o przyspieszenie

uchwalania inwestycji dając racjonalny czas na ich przeprowadzenie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki otworzył dyskusje.

Radna Ewa Ochędalska

Rada Powiatu zawsze była otwarta na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg zarówno w zakresie

zakupu sprzętu jaki i zgody na zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowniczej.

Radny Rafał Ławniczak

Nigdy nie słyszał o brakach kadrowych w PZD w Kole. Komisja Gospodarcza już od dawna

składała do Zarządu Powiatu pisma w sprawie zakupu sprzętu na potrzeby jednostki. Do tej pory

wspólne inwestycje z gminami były wykonywane po pierwszm kwartale, kiedy były środki z

nadwyżki budżetu. Obecnie w budżecie są już zabezpieczone środki, więc powinno się z wolnych

środków przeznaczyć kwoty na nowy sprzęt.

Radny Jan Stępiński

Uwagi dot.zgody na zatrudnienie wykwalifikowanych osób należy składać do Zarządu Powiatu.

W budżecie na 2018r. zabezpeiczone jest 35 000 zł na zakup kosiarki dla PZD, ale uważa, że to za

mało środków na zakupy inwetsycyjne dla tej jednostki.

Radny Ryszard Kasiorek

Wielokrotnie powtarzał, że środki z zajęcia pasa drogowego powinny być do dyspozycji

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Jednostka powinna za te pieniądze kupić niezbędny sprzęt.

Komisja Gospodarcza również składała do Zarządu Powiatu wniosek w tym temacie.

Radny Marek Kowalewski

Składa prośbę do Zarządu Powiatu, aby w przyszłym roku PZD w Kole miało szanse szybszego

rozpisania przetargów o zapytania ofertowe w zakresie realizacji wspólnych inwestycji z gminami.

Na Komisji Gospodarczej rozmawiano na temat inwestycji i ustalono, że najlepiej wykonywać

najbardziej scentralizowane zadania na terenie dróg powiatowych, chodzi o wykonanie remontów

na ciągach komunikacyjnych. Uważa, że Zarząd Powiatu powinni en zorganziować spotkanie z

wójtami i burmistrzami, na którym ustalone zostaną, które ciągi komunikacyjne przechodzą przez



dwie lub trzy gminy i są do remontu i wykonać takie zadania inwestycyjne. Za przykład podał

realizacje zadania Kaleń Mała - Jasieniec.

Przewodniczacy rady Marek Tomicki

Prosi Zarząd Powiatu o wzięcie pod uwagę potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Przede

wszystkim w pierwszej kolejności trzeba wymienić tabor samochodowy jednostki.

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

Rada Powiatu przyjęła informację z działalności w 2017r. Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. SP ZOZ w Kole zwrócił się z prośbą o zbycie

środka trwałego o wartości księgowej brutto wyższej niż 20 000 zł w formie sprzedaży. Ambulans

jest wyeksploatowany i używany przez wiele lat w systemie ratownictwa medycznego i transportu

sanitarnego kolskiego szpitala. Częste awarie i naprawy auta generowały wysokie koszty

finansowe. Zbycie przedstawionego środka transportu zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę

Społeczną SP ZOZ w Kole.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu uczestniczyło 12 radnych, za - 12, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLI 276 /2017 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

za rok 2017.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości wyboru

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania

sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający sprawozdanie

finansowe jednostki. Spośród podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań

finansowych wybrano firmę Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk

SpJ. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca, która zaoferowała naj niższą cenę za wykonanie w/w

sprawozdania. Jednocześnie ma ona znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru



podmiotu uprawmonego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2017. W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych, za - 15,

przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLI 277 /

2017 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017r.

Projekt uchwały omówiła naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która poinformowała, że

szczegółowo omówiła proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła

dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 10 do

protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwaływ sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15

radnych, za - 15, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XL/278/2017 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na interpelacje radnego Jana Stępińskiego.

Ad 1. Odpowiedzi udzieliła Pani Iwona Wiśniewska z-ca dyr. ds. Admisnitracyjno-

gospodarczych w SP ZOZ w Kole.

Od 01.11.br obsługę parkingu szpitala objęła nowa firma z Poznania, która ma swoją filie w Kole.

Podpisano dwie umowy z ww. firmą. Jedna umowa opiewa na dzierżawę gruntu około 10m, na

którym umieszczony jest sprzęt do prowadzenia obsługi parkingowej. Druga umowa dot. obsługi

parkingu oraz wstawienie sprzętu samoobsługowego. Płatności dokonywane są wpłatomacie.

Uregulowana została kwestia bezpłatnego wjazdu dla osób niepełnosprawnych. Parkingi są

własnością szpitala, jest wystarczająca ilość miejsc parkingowych. Obecnie parking nr 2 nie będzie

remontowany, ponieważ niedługo rozpoczynają się prace remontowe w szpitalu i samochody

ciężarowe będą dostarczały ciężkie materiały budowlane, więc dopiero po zakończniu remontu

parking nr 2 będzie oddany do użytku.

Radny Jan Stępiński

Pomimo licznych miejsc parkingowych zdarzają się sytuacje kiedy samochody są parkowane na

trawniku przed frontem szpitala.

Dyrektor Iwona Wiśniewska

Szpital nie ma możliwości wyciągnięcia konsekwencji od osób, które parkują w tym miejscu. Wiele

razy proszono policję o podjęcie interwencji w tej sprawie, jednak uzyskali odpowiedź, że policja



nie ma kompetencji w tym zakresie, ponieważ jest to teren zakładu pracy. Pracownik gospodarczy

często wkłada kartki za wycieraczki właścicielom takich samochodów z informacją, że nie jest to

miejsce do parkowania, jednak nic więcej nie mogą zrobić.

Ad 2. Odpowiedzi udzielił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa

PZD w Kole zajmie się tematem uporządkowania palików usztywniających drzewa na

ul. Kolejowej w Kole.

Ad 3. Odpowiedzi udzielił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa

Faktycznie na ul. Opałki w Kole są zrzuty po słupch oświetleniowych, nie wie czy te słupy zostały

celowo zdemontowane czy może jakaś kolizja nastąpiła i złamał się ten słup. Zdaniem dyrektora

Kujawy służby miejskie lub przedsiębiorstwo oświetleniowe już się zajęło tym tematem, ponieważ

te zrzuty są fachowo zaprawione i zabezpieczone. Zorientuje się jednak w temacie.

Ad 4. Odpowiedzi udzielił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa

Pierwsze problemy pojawiły się w zakresie uzgodnień do inwestycji "Przebudowa ul. Przemysłowej

w Kole". Po pierwsze trzeba odwodnić wspomnianą ulicę. W lutym zostało zorganizowane

spotkanie z przedstaiwcielami pracowników miejskich, firmy Wipasz i pracownikami PZD w Kole.

Na spotkaniu ustalono, że wody zostaną spuszczone w kierunku ul. Składowej - Opałki. Na tej

podstawie zostało ogłoszone zapytanie ofertowe i został wyłoniony oferent, który opracował

stosowną dokumnetacje. Wykonanie tej inwestycji zlecono Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-

Mostowych SA w Kole. Jednak po pewnym czasie to rozwiązanie zawetowała Gmina Miejska

Koło, postanowiono wówczas, aby kolektorem wody puścić na ul. Toruńską w Kole. Drugi

problem, polega na tym, że w obrębie inwestycji przebiegają doziemne linie energetyczne średniego

napięcia oraz linia gazociągu średniego ciśnienia. Aby usunąć kolizję konieczne jest na czas

wykonania robót wyłączenie energii elektrycznej oraz zamknięciu dostaw gazu. Jednak wyłączeniu

napięcia elekrycznego sprzeciwia się Firma Wipasz, gdyż taka sytuacja oznacza przestój dla Firmy.

W takiej sytuacji roboty mogą nie zostać wykonane na czas i pewnie będzie konieczność

ustanowienia przez Radę Powiatu wydatków niewygasających na realizację ww. zadania

inwestycyjnego.

Odpowiedzi na interpelacje radnego Grzegorza Fialkowskiego.

Ad 1. Odpowiedzi udzielił naczelnik Wydziału Promocji Zenon Wasiak

Sprawa powstania logotypu Powiatu Kolskeigo przedstawia się nastęująco. Od kilku lat

posługiwano się hasłem "Powiat Kolski w centrum Polski", Zarząd Powiatu podjął decyzje o

zalegalizowaniu tego hasła i stworzeniu odpowiedniego logo. Pracownicy Wydziału Promocji brali



czynny udział w utworzeniu logotypu. Pan naczelnik krótko scharakteryzował symbolike logo.

W dniu 15.05. do Urzędu Patentowego RP zgłoszony został wniosek w sprawie udzielenia prawa

ochronnego dla hasła i znaku graficznego "Powiat Kolski w centrum Polski". W październiku

2017r. otrzyamaliśmy pismo potwierdzające nadanie znaku towarowego. Koszty powstania

logotypu są następujące: koszty zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego - 930 zł

oraz 2 000 zł za 10- letni okres ochrony na 5 klas towarów, na którym znak może się legalnie

pojawiać oraz 90 zł na ogłoszenie w Biuletynie Urzędu Patentowego- zatem całość wyniosła

3 020 zł.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Cieszy fakt, że Powiat nie poniósł dużych kosztów utworzenia logotypu, zastanawia jednak fakt,

dlaczego radni nie byli poinformowani o rozpoczęciu prac nad utworzeniem logo.

Naczelnik Zenon Wasiak

Decyzja zapadła na szczeblu Zarządu. Zarząd zobowiązał Wydział Promocji do jak naj szybszego

zalegalizowania logo z racji tego, że hasło jest chwytliwe i pojawiła sie obawa, że ktoś je

zalegalizuje szybciej od nas.

Radny Czesław Marek potwierdził słowa naczelnika Zenona Wasiaka.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Prosi, aby w pszyszłości informować radnych o tego typu przedziewzięciach.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zamknął dyskusje w tym temcie, mówiąc że również

dowiedział się z mediów o nowym logo powiatu, ale jemu się podoba. Przy okazji podziękował

pracownikom Wydziału za pracę i zaangażowanie nad projektem.

Ad 2. odpowiedzi udzielił Wiestarosta Marek Banaszewski

Nieszczelności w dachu obecnego budynku SOSW w Kole zostały zniwelonwane, na dzisiejszej

sesji Rada Powiatu Kolskiego uchwaliła odpowiednie środki na docelowy remont dachu.

Odpowiedzi na interpelacje radnego Marka Kowalewskiego udzielił dyrektor PZD w Kole

Grzegorz Kujawa oraz wicestarosta Marek Banaszewski.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa

Faktycznie zorganizowane zostało spotkanie, na którym obecni byli przedstawiciele firmy Budimex

i STRABAG i te firmy nie podpisały żadnego dokumentu zabezpieczającego interes powiatu. PZD

może jedynie ustawiać znaki o ograniczeniu tonażowym i pilnować, żeby te ograniczenia były

respektowane. To kruszywo, o którym wspomniał radny Marek Kowalewski nie nadawało się do



(

użytku, ponieważ był cały zawodniony, otrzymaliśmy naj gorszy odpad zmieszany z błotem.

Wiceprzewodniczący Marek Kowalewski

Do zakończenia prac jest dużo czasu, więc coś trzeba z tym zrobić. Czy są jakieś środki prawne,

aby zmusić te firmy do naprawy zniszczonych dróg? Nie możemy być bierni w tej sprawie,

ponieważ sprawa zaraz będzie dotyczyła innych gmin, i będziemy musieli w końcu na nasz koszt

remontować zniszczone nawierzchnie.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa

Można jedynie zainteresować sprawą NIK

Wicestarosta Marek Banaszewski

Nie do końca byliśmy bierni, ponieważ firma wnioskowała o udostępnienie określonych

przejazdów na terenie gminy Chodów, ale nie otrzymali zgody z naszej strony. Faktycznie trzeba

podjąć odpowiednie działania, żeby nie odnawiać na nasz koszt nawierzchni zniszczonej drogi.

Odpowiedzi na interpelacje przewodniczącego rady Marka Tomickiego udzielił wicestarosta

Marek Banaszewski.

Jutro odbędzie się posiedzenie Komisji w tej sprawie, odpowiedź pisemną w tej sprawie udzieli

pan Sławomir Wojtysiak.

Ad 16. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący rady Marek Tomicki pogratulował redaktor naczelnej Aleksandrze Wysockiej z

okazji tysiącznego wydania tygodnika "Przegląd Kolski".

Przewodniczący poinformował, że wpłyneły zaproszenia dla Rady Powiatu Kolskiego od Zarządu

Klubu Sportowego MKS "OLIMPIA" Koło na spotkanie opłatkowe w dniu 08.12.br oraz

zaproszenie od SOSW im. Świętego Mikołaja w Kole na obchody Dnia Patronu w dniu

06.12.2017r.

Ad 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XL sesji o godz.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M·~o'~~
przewo 'czący Rady Powiatu
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