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Protokół Nr XLIII/2018

z XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 25 stycznia 2018r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, zaproszonych gości w szczególności

Pana Marka Pola ministra przemysłu i handlu w rządzie Waldemara Pawlaka oraz

wiceprezesa Rady Ministrów i ministra infrastruktury w rządzie Leszka Millera, radnego

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Kazimierza Pałasza, Pana Arkadiusza

Błochowiaka dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, działaczy

samorządowych, naczelników wydziałów, przedstawicieli partii politycznych i media oraz

wszystkich obecnych.

3.Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr l

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 19 radnych ( o godz. 1307 radny Grzegorz Fiałkowski).

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

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

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tornicki proponuje zmiany do porządku obrad poprzez

wprowadzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu

pomieszczeń w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole - proponuje

umieszczenie go jako pkt 10 a pozostałe przesunąć o jeden.

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

glosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,przeciw - 0,

wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.



Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

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

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2017r.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2017

roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole

11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu

administracji rządowej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu

przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej

powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc styczeń 2018r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 23.12.2017r. do 19.0l.2018r. Materiały te stanowią załącznik m 2 do protokołu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował, że Pan Marek Pol w 2003 roku

jako Wicepremier iMinister Infrastruktury skutecznie zabiegał, aby wybudowano drugi węzeł

na autostradzie A2 w miejscowości Domanin gm. Dabie oraz zjazd z węzła Koło w kierunku



Koło. Dzięki środkom z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad udało się wybudować 4 km

dróg, co ułatwiło i umożliwiło rozwój gospodarczy firm i zakładów funkcjonujących na

terenie powiatu kolskiego. Również dzięki zabiegom Pana Marka Pola udało się pozyskać

środki finansowe na odbudowę II mostu na kanale ulgi rzeki Warty w Kole. Następnie

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem

Tomickim, nadali tytuł honorowy i wręczyli statuetkę "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego"

Panu Markowi Polowi.

Pan Marek Pol serdecznie podziękował za wyróżnienie. Dodał, że dwa razy był wybrany

posłem, nadal jest członkiem Unii Pracy w Kole i czuje się mocno związany z Kołem.

Dziękuje za otrzymany kredyt zaufania oraz wyrazy serdeczności i sympatii.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki udzielił głosu obecnemu na sesji Panu

Arkadiuszowi Błochowiak, który poinformował, że z dniem 1 stycznia 2018 roku, na

podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku została utworzona państwowa

osoba prawna Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z dniem wejścia w życie

ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej

oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej, będących państwowymi jednostkami

budżetowymi, stają się odpowiednio należnościami, prawami i obowiązkami Wód Polskich.

Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie został Przemysława Daca.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

Czy administratorem obiektu, w którym odbywały się zajęcia dydaktyczne uczniów SOSW

jest Starosta Kolski czy może być zastosowana forma płatnej dzierżawy w tym zakresie? Kto

jest właścicielem gruntu, na którym znajduje się budynek po SOSW w Kole na ul.

Mickiewicza 14?

Ad 7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2017r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że sprawozdania za 2017 rok z pracy

Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego,

Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa radni otrzymali z

materiałami na sesję, ponieważ zapytań ani uwag do opracowanych materiałów nie było,

przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła

sprawozdania z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2017r. poprzez aklamację.

Sprawozdania stanowią załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 8. Sprawozdanie z działalności w 2017r. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu

Kolskiego za 2017r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję. Sekretarz Komisji

Andrzej Tomczyk poinformował, że sprawozdanie zawiera krótką tematykę każdego

posiedzenia. Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, z czego 3

zorgamzowano wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniach omawiane były:

- bieżące sprawozdania przedstawione przez Komendantów służb, inspekcji i straży;

- wyciek danych osobowych w SP ZOZ w Kole;

- omówiono stan techniczny, stan zabezpieczenia budynku oraz podjętych działaniach

zmierzających do wyeliminowania zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia, jakie

stanowi nieużytkowany wielorodzinny budynek mieszkalny zlokalizowany w Kole, przy

ul. Stary Rynek 26 - ul. Jasna 2, który uległ katastrofie budowlanej na skutek pożaru w dniu

01.04.2012r.;

- zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej wśród drobiu, tzw. ptasiej grypy, wywołanej

wirusem H5Nl;

- magazynowanie odpadów w mieście Kłodawa na działce znajdującej się przy Kopalni Soli;

- opiniowanie projektu budżetu w zakresie oceny zagrożeń porządku publicznego i

bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

Komisja była także inicjatorem przeprowadzenia ćwiczenia kierowniczo-sztabowego z

elementami praktycznego działania pod nazwą: "Działanie i współdziałanie służb, inspekcji,

straży i jednostek samorządu terytorialnego podczas wykrycia ogniska ptasiej grypy (wirusa

H5N8) na terenie powiatu kolskiego, również w stanie podwyższonej gotowości obronnej

państwa".

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Komisji Bezpieczeństwa

Porządku w roku 2017 poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2017

roku.

Sprawozdanie przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek.

Rada Powiatu otrzymuje corocznie do wiadomości sprawozdanie o wysokość średniego

wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, które określa art.



30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że

będzie trzeba podzielić kwotę 309,53 zł na 7 nauczycieli stażystów i wypłacić im te kwoty do

31.01.br. w formie jednorazowego dodatku.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych

przez Powiat Kolski w 2017 roku poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do

protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zwrócił się z prośbą

o wyrażenie zgody na wynajem sześciu pomieszczeń z przeznaczeniem na utworzenie

gabinetów lekarskich - firmie "Multimed" z Konina na czas nieoznaczony.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Ławniczak

W projekcie uchwały jest zapis, że pomieszczenia będą wynajęte na czas meoznaczony.

Proponuje, aby w uchwale był zapis, że pomieszczenia będą wynajęte na okres od 5- 10 lat.

Naczelnik Mariola Jóźwiak

Uprawnienie do wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń na okres do 3 lat ma Zarząd

Powiatu, natomiast powyżej 3 lat zgodę musi wyrazić Rada Powiatu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wynajem wspomnianych pomieszczeń na okres 3 lat. Firma,

która chce wynająć pomieszczenia, aby otrzymać kontrakt z NFZ musi mieć zapewniony

okres wynajmu na czas wydłużony. Dyrektor Chmielecki w umowie najmu może zawrzeć

punkt dotyczący okresu wypowiedzenia wynajmu.

Naczelnik Mariola Jóźwiak

Dyrektor szpitala zawiera umowę wynajmu i wszystkie ustalenia są zawarte w umowie, także

kwestia wypowiedzenia najmu.

Radny Rafał Ławniczak

Podtrzymuje swoje stanowisko tj. aby wynajem pomieszczeń był na okres do 10 lat.

Radny Marek Kowalewski

Zdaniem radnego należy zwrócić się do dyrektora Chmieleckiego z zapytaniem, na ile czasu

musi być wynajęte pomieszczenie, aby NFZ zawarł kontrakt z firmą?



Starosta Wieńczysław Obliza;ek

Uchwała jest podejmowana na wniosek dyrektora SP ZOZ w Kole. Są określone terminy

dotyczące podpisania kontraktu z NFZ. W planach jest utworzenie Powiatowego Centrum

Zdrowia Psychicznego.

Radny Jan Stępiński

W związku z brakiem merytorycznych informacji dotyczących wynajmu pomieszczeń w SP

ZOZ w Kole, w związku z brakiem opinii merytorycznej Komisji Spraw Społecznych składa

wniosek formalny, aby omawiany projekt uchwały przyjąć w innym terminie.

Radny Marek Kowalewski

Czy podjęcie uchwały w dniu dzisiejszym nie będzie kolidowało z wynajmem pomieszczeń?

Radny Józe[Rybicki

Rada Powiatu wyrazi w formie uchwały zgodę na wynajem pomieszczeń szpitala, natomiast

do kompetencji dyrektora należy określenie na jakich warunkach będą wynajęte

pomieszczenia. Każdą umowę można rozwiązać, najczęściej okres wypowiedzenia wynosi

około 1 miesiąca. Jest za tym, aby Rada przyjęła ww. projekt uchwały w dniu dzisiejszym.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Skoro jest potrzeba wynajęcia pomieszczeń specjalistycznej firmie, czy szpital podjął jakieś

działania, aby samemu zagospodarować te pomieszczenia?

Starosta Wieńczysław Obliza;ek

Szpital nie dysponuje odpowiednimi specjalistami, WIęC NFZ me przekaże środków na

uruchomienie poradni. Dyrektor Chmielecki planuje ulokować firmę sprzątającą w

pomieszczeniach po sterylizatorni po to, aby uruchomić poradnie. Firma, która chce wynająć

pomieszczenia jest na rynku od wielu lat, ma doświadczenie ma odpowiednich specjalistów i

sprzęt.

Radnv Marek Kowalewski

Skoro dyrektor wystąpił z prośbą o podjęcie stosownej uchwały, to widocznie widzi taką

potrzebę. Rolą Rady Powiatu jest podjęcie uchwały dotyczącej wydzierżawienia

pomieszczeń.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Czy radny Jan Stępiński podtrzymuje zgłoszony wniosek formalny dot. podejmowanej

uchwały?

Radny Jan Stępiński

Tak, podtrzymuje.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony

przez radnego Jana Stepinskiego.



W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 16, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - 3. Wniosek nie został przyjęty.

W związku z tym przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem sześciu pomieszczeń w

Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 19 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - 4. Uchwała została

podjęta, oznaczona Nr XLIII/291/2018 i stanowi załqcznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił naczelnik Zenon Wasiak. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie

zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji

Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2018r. dotyczą

przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie

kosztów tychże badań. Naczelnik Zenon Wasiak dodał, że w tym roku kwalifikacja wojskowa

zostanie przeprowadzona w dniach 01.03. - 26.03. w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIII/292/2018 i stanowi

załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych

oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Z dniem 01.01.2018r. weszła w

życie ustawa o funkcjonowaniu oświaty zmieniająca zasady dotowania szkół niepublicznych.

Zmiany polegają na tym, że powiat nie będzie otrzymywał dotacji na szkoły niepubliczne

tylko subwencje. Nie znamy obecnie wysokości tej subwencji.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i



placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania

kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych,

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

oznaczona Nr XLIII/293/2018 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 2018r.

Projekt uchwały omówiła naczelnik Amelia Woźniak. Naczelnik Amelia Woźniak

poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 407 700,00 zł z

podziałem na:

- drogi publiczne powiatowe - 400 000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z

otrzymaną pomocą finansową z: Gminy Olszówka - kwota 200 000 zł (współfinansowanie

zadania Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów) oraz Gmina Przedecz - 200

000 zł (współfinansowanie zadania Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu)

- powiatowe urzędy pracy - 7700 zł (środki na Fundusz Pracy na 2018 rok)

Dodatkowe zmiany polegają na zwiększeniu planu finansowego wydatków w PZD w Kole z

przeznaczeniem na zadanie pn.: "Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa

przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" o

kwotę 600 000 zł. Naczelnik Amelia Woźniak wspomniała, że Zarząd Powiatu zamierza

wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej budżetu

państwa. Zasady przyznawania dotacji mają charakter konkursu, w którym samorząd może

ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów inwestycji. Wartość kosztorysowa

inwestycji to 1 200 000 zł. Wnioski należy składać do 9 lutego br.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została

podjęta jednogłosnie. oznaczona Nr XLIII/294/2018 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy

finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że dokonuje SIę zmian w zakresie

przedsięwzięcia pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych

i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie

Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między



podmiotami leczniczymi samorządu województwa" w związku ze zwiększeniem wartości

projektu w 2018 roku (okres realizacji: 2017-2019).

Łączne nakłady finansowe to 347 508,20 zł

Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na

lata 2018-2027. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O,

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

Nr XLIIl/295/20l8 istanowi załqcznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński otrzyma odpowiedź na zgłoszoną interpelacje na piśmie.

Ad 16. Wolne glosy iwnioski.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że do Rady Powiatu wpłynęło

zaproszenie od Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Nadnotecki w Pile i Koło PZW w

Wągrowcu dot. spławikowych zawodów wędkarskich, które odbędą się w dniu 17 czerwca

20 18r. Pismo stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XLIII sesji o godz. 14°°.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

~ . \1\O'1'1J&_
prze~czący Rady Powiatu

Maf{( Tomicki
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