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Protokół Nr XVII/20l9

z XVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 10 października 20l9r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XVII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Ryszard Kasiorek o godz. 15°°.

2. Powitanie gości

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 12 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 19r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2019-2027.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego

polegają na:

1) wprowadzeniu środków na dofinansowanie do zadań realizowanych w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą

Wielkopolskim na następujące zadania:

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P" kwota 283 756,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane

na łączną kwotę 613 756,00 zł.



b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia - Leśnica" kwota 1 017 305,00 zł.

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane w latach 2019-2020 na łączną kwotę 2 113 305,00 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak: wspomniał, że Powiat Kolski na realizację zadań drogowych w

roku 2019 z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał łącznie kwotę 5 273 549,00 zł. Dodatkowo 3

miejscu listy rezerwowej znajduje się zadanie "Przebudowa ul. Szkolnej w Przedczu". Jest duża

szansa na dofinansowanie ww. zadania, gdyż uzyskano oszczędności po przetargowe na zadania z

listy podstawowej,

2) Kolejna zmiana dotyczy zmmejszema planu wydatków na dofinansowanie do zadania

"Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" o kwotę 105

000,00 zł i przeznaczenie tej kwoty na dofinansowanie do zadania "Zakup ambulansu typu C na

potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole". Skarbnik przypomniał, że Powiat Kolski otrzymał na zakup ambulansu

dotację z Ministerstwa Zdrowia w wysokości 400 000,00 zł, jednak w wyniku przeprowadzonego

przetargu wystąpiła potrzeba zwiększenia środków o 105 000,00 zł.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Tomasz Barański

Popiera przyznanie dodatkowych środków na zakup ambulansu, zwiększenie tej kwoty pozwoli na

zakup karetki z lepszym wyposażeniem. Chciałby uzyskać wyjaśnienia czy zmniejszając plan

wydatków na zadanie "Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego w SP ZOZ

w Kole" oznacza, że ww. zadanie zostanie wykonanie w ograniczonym zakresie, czy jest to tylko

taka formalność?

Starosta Robert Kropidłowski na wstępie wyjaśnił, że sesje nadzwyczajne zwołane są dość

często, ale spowodowane jest to krótkim terminem realizacji zadania i krótkim terminem podpisania

umów. Zakupiony ambulans będzie stacjonował w Kłodawie, ale służyć będzie mieszkańcom

całego powiatu. Karetka będzie wyposażona w specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednie nosze.

Remont chirurgii w tym roku nie będzie wykonany, więc są to środki wolne. W związku z tym

uznano, że środki na zakup ambulansu zostaną przesunięte z ww. zadania.

Starosta na koniec wspomniał, że Powiat pozyskał wiele środków zewnętrznych na realizację zadań

drogowych. Dodatkowo środki z oszczędności po przetargowych zostaną wykorzystane na

realizację kolejnych inwestycji drogowych w gminach. Słowa uznania zostały skierowane do posła

Leszka Galemby za wsparcie w pozyskaniu środków zewnętrznych oraz obecność przy

podpisywaniu umów.



Radny Lech Spliter jako pracownik szpitala, powiedział, że karetka jest tylko środkiem transportu,

natomiast dla zespołu ratownictwa medycznego najważniejsze jest wyposażenie karetki.

Radny Ryszard Kasiorek podsumowując dyskusję powiedział, że przekazanie środków na

dofinansowanie doposażenia karetki jest jak najbardziej zasadne.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r. W glosowaniu imiennym udział wzięło 12

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 12 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII/124/2019 i stanowi załqcznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z

następujących przyczyn:

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałą Rady Powiatu

Kolskiego;

- zwiększenia planu dochodów majątkowych w 2020r. o kwotę 408 587,00 zł w związku z

podpisaną umową pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie

zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica" z Funduszu

Dróg Samorządowych;

- wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2:

1) w ramach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-

Leśnica " dokonuje się zwiększenia limitu wydatków w latach 2019 i 2020 w niżej opisanych

wysokościach:

rok 2019 o kwotę o 608 718,00 zł do wysokości 1 269718,00 zł

rok 2020 o kwotę o 408587,00 zł do wysokości 843 587,00 zł

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 12 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

12 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII/125/2019 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6. Wolne glosy i wnioski

Radna Alicja Wapińska

Czy Starosta planuje w niedalekiej przyszłości przewiduje przebudowę ul. Sienkiewicza na odcinku

od ul. 3 Maja do ul. Szkolnej w Kole?

Starosta Robert Kropidlowski

W zakresie inwestycji drogowych ostateczne decyzje podejmuje Rada Powiatu. Jeżeli Rada wyrazi

wolę remontu wspomnianej ulicy, wówczas środki będą przeznaczone na remont tego odcinka

drogi.

Ad 7. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Kasiorek zamknął obrady XVII o godz. 1520

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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