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Protokół Nr XVI/2019

z XVI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 września 2019r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XVI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1300 dokonał przewodniczący rady

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek,

nominowanych w konkursie Rolnik Roku Powiatu Kolskiego Państwa Iwonę i Dariusza

Woźniaków, media i wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek udzielił głosu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w

Kole Krzysztofowi Żurawikowi. Komendant przedstawił krótką charakterystykę mobilnego

symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego, który będzie służył edukacji dzieci oraz

wszystkich mieszkańców powiatu kolskiego. Radni mieli okazję obejrzeć krótką prezentacje

działania mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego przygotowaną przez

funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Kole.

Ad 5. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokoły z XIV iXV sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte

18 głosami "za", Ogłos "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rady zgłosił wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w

sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" i zaproponował

umieszczenie go jako pkt 11 porządku obrad a pozostałe przesunąć o jeden. Projekt uchwały radni

otrzymali przed sesją.



Nikt więcej nie zgłaszał propozycji do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący rady

poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu

uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego" Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego ".

W glosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty

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

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po

zmianach został przyjęty 18 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów "wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po zmianach jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XIV i XV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na

terenie powiatu kolskiego za 2018 rok.

9. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego

SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego".

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku głównym

szpitala w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.



16.Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia ośmiu gabinetów w budynku głównym Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na usługi w zakresie poradnictwa

psychiatryczno- psychologicznego.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020r.

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 27 października 20 16r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

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

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

powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres lipiec- sierpień. Materiały te stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Starosta Robert Kropidłowski na koniec swojego wystąpienia poinformował, że z dniem

1 października br. funkcje zastępcy dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole pełnić będzie

pani Anna Orchowska. Poza tym rozstrzygnięty został konkurs na dyrektora Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, w wyniku procedury konkursowej wyłoniona

została kandydatura pani Iwony Wiśniewskiej, Zarząd Powiatu zaakceptował wybór komisji

konkursowej.

Następnie Przewodniczący rady Marek Świątek odczytał, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu

Rolnik Roku Powiatu Kolskiego jednymi z nominowanych zostali Państwo Iwona i Dariusz

Woźniakowie, którzy prowadzą gospodarstwo we wsi Kęcerzyn, gmina Kłodawa. Przewodniczący

rady wraz z wiceprzewodniczącymi oraz przewodniczącym kapituły Łukaszem Królasikiem w

dowód uznania za dotychczasowe osiągnięcia w prowadzeniu gospodarstwa rolnego wraz z

życzeniami dalszych sukcesów w promowaniu rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Powiecie

Kolskim wręczyli Państwu Woźniakom pamiątkowy grawerton oraz upominki.



Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radna Alicja Wapińska

Złożyła interpelację w sprawie modernizacji skrzyżowania ulic Aleja Jana Pawła II, Powstańców

Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego w Kole.

Treść interpelacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 7. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

P.o. Dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Iwona Wiśniewska przekazała informacje na temat bieżącej

sytuacji szpitala:

- od 23.09. br. rozpoczęła pracę firma, która realizuje dokończenie bloku operacyjnego, ma na to 60

dni;

- przystąpiono do rozbiórki budynków gospodarczych, których pokrycia dachowe były z azbestu;

- złożono wniosek do NFOŚiGW na termomodernizację pozostałych budynków i na działania

energooszczędne we wszystkich budynkach;

- podpisano umowę na dofinansowanie do zakupu ambulansu, który będzie stacjonował w

Kłodawie. Jego zakup możliwy będzie dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Zdrowia, w ramach

Programu Wymiany Ambulansów. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone i nikt nie złożył

oferty. Pani Wiśniewska wyjaśniła, że taka sytuacja może być spowodowana tym, że na terenie

kraju planuje się zakupić 200 ambulansów, a na rynku krajowym nie ma takiej ilości karetek. Są

obawy co do terminowości rozliczenia się z przyznanej dotacji, gdyż rozliczenie powinno

nastąpić z końcem roku. Z uwagi na powstałe komplikacje Minister w mediach ogłosił, że będzie

przesunięty termin rozliczenia dotacji. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony nowy przetarg

w tym zakresie zaznaczając, że może to być nowy samochód z 2017r.;

- utworzono depozyt sądowy na środki finansowe nie rozliczone z głównym wykonawcą bloku

operacyjnego, w ten sposób rozliczono się z dwóch zaległych faktur, które budziły wątpliwości

kto jest beneficjentem tych pieniędzy czy wykonawca czy podwykonawca;

- zostały podjęte działania w celu zmniejszenia liczby łóżek ze względu na to, iż w szpitalu jest

ograniczona liczba personelu medycznego. NFZ wymaga raportowania ilości łóżek w oddziałach,

aby nie ponosić kar finansowych z tego tytułu należy zmniejszyć liczbę łóżek;

- ogłoszono postępowanie przetargowe na usługi w zakresie RTG i tomografii komputerowej;

- od O1.1O. zostanie zatrudniony lekarz stażysta, koszty wynagrodzenia pokryj ą środki z Urzędu

Marszałkowskiego;

- od 01.10. zatrudniony zostanie lekarz ortopeda, który będzie pełnił dyżury w Izbie przyjęć.

Przystąpiono do dyskusji



Radny Ryszard Kasiorek

Czy zmniejszenie liczby łóżek pozwoli w należytym stopniu zapewnić obsługę medyczną

pacjentów z powiatu kolskiego?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że średnie wykorzystanie łóżek w

szpitalu wynosi 52%. Najmniejsze obłożenie jest na oddziale dziecięcym, największe na oddziale

wewnętrznym i chirurgii. Wskaźnik wynosi 0,6-0,9 etatu na jedno łóżko w zależności od

specjalizacji. Zapewnia, że nie ucierpi na tym jakość leczenia.

Przewodniczący rady Marek Świątek odniósł SIę do sposobu zachowania personelu wobec

pacjentów.

p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że otrzymuje sygnały od środowiska

lokalnego o zachowaniu personelu. Pracownicy uczestniczą w szkoleniach, duży nacisk położony

jest na empatię, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla pobytu pacjentów, również z ich poczuciem

bezpieczeństwa w szpitalu.

Zdaniem radne~o Lecha Splitera zmniejszenie liczby łóżek spowoduje utrudniony dostęp do

leczenia.

P.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska nie zgodziła się z wypowiedzią radnego, gdyż w

szpitalu planuje się zostawić wolne sale, w których będą umieszczone łóżka wyłączone z

codziennej działalności. W razie potrzeby łóżka te będą dokładane w formie dostawki w salach.

Podobne dylematy ma większość szpitali powiatowych.

Radna Alicja Wapińska otrzymała informację od jednej z pacjentek, że w dniu 29.06. br. nie

działał rentgen. Co w takiej sytuacji powinien zrobić pacjent?

P.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że faktycznie w tym dniu nie wykonywano

badań ze względu na awarie sprzętu. W przypadku awarii sprzętu i braku możliwości wykonania

badań, pacjent powinien być przewieziony transportem medycznym na koszt firmy do NZOZ w

Turku, który wykona badanie.

Radny Łukasz Królasik

O ile trzeba zwiększyć zatrudnienie personelu medycznego, aby zachować taką liczbę łóżek jaką

obecnie dysponuje szpital?

P.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że 45 etatów, jednak budżet szpitala na

to nie pozwala, w tej chwili 75% przychodu pokrywają koszty osobowe.



Ad 8. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli

obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2018 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie Pan Andrzej Sparażyński zgłaszał, że nie będzie

obecny na sesji, w związku z tym, informacja nie będzie omawiana. Informacja przyjęta jest przez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Informacja z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok

Dr Dominika Bender powiedziała, że dr Radosław Namyślak omówił informację na merytorycznej

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, więc odniesie się tylko do spraw bieżących.

Powiat Kolski został zakwalifikowany do strefy WAMTA. Podjęto działania w celu zorganizowania

w dniu 22.11. szkolenia dla myśliwych i rolników. W sierpniu Powiatowy Lekarz Weterynarii w

Kole oddelegował trzech pracowników z działu chorób zakaźnych zwierząt do powiatu

parczewskiego, gdzie zostali przeszkoleni teoretycznie i praktycznie ze zwalczania ognisk ASF.

Ogniska ASF zostały zlokalizowane w odległości 100 km od Powiatu Kolskiego. Powiatowy

Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię, w której podjęto próby uświadamiania mieszkańców na

tematASF.

Dr Dominika Bender z części sprawozdawczej powiedziała, że dokonano 155 kontroli warunków

sanitarnych w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, wykonano 70 kontroli

środków transportu do przewozu zwierząt.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Lech Sp liter zainteresowany był kto przeprowadza kontrolę w Zakładach Mięsnych

"Sokołów", czy podczas kontroli odnotowano uchybienia i czego one dotyczyły?

Dr Dominika Bender odpowiedziała, że Zakłady Mięsne mają uprawnienia na rynek amerykański,

stąd w każdym miesiącu musi być przeprowadzona kontrola Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

w Poznaniu. Występowały uchybienia, ale były one typowo strukturalne np. ubytki w płytkach. Nie

stwierdzono wyników dodatnich po pozostałościach chemicznych w produktach pochodzenia

ZWIerzęcego.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informacja z działalności

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole za 2018 rok przez aklamację. Informacja stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wie-

loletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu fi-

nansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2019 roku.



Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu

powiatu kolskiego za I półrocze 2019r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu

kolskiego na lata 2019-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze

2019r. była przesłana radnym w miesiącu sierpniu. Informacja była szczegółowo omawiana przez

skarbnika Pana Zygmunta Sołtysiaka na posiedzeniach Komisji Budżetu i Finansów, Komisji

Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 września

2019r. wyrażająca opinię o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Kolskiego informacji o przebiegu

wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 20 19r. jest pozytywna.

Informacja zostaje przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego" .

Starosta Kolski Robert Kropidłowski poinformował, że w dniu 26 września 2019 roku odbyło się

posiedzenie Komisji Honorowej. Na tym posiedzeniu podjęto decyzje w kwestii nadania dla pana

Kazimierza Kasperkiewicza tytułu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego". Członkowie

Komisji po szczegółowej analizie biograficznej Pana Kasperkiewicza jego dorobku oraz

bezinteresownej działalności na rzecz społeczeństwa Powiatu Kolskiego pozytywnie ocenili

wniosek. Osoba ta całokształtem swej działalności zawodowej oraz społecznej przyczyniła się do

rozwoju i promocji Powiatu Kolskiego. Starosta następnie odczytał uzasadnienie projektu uchwały.

Radny Radomir Piorun dodał, że z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła, Biblioteki

Powiatowej i Miejskiej w Kole oraz Miejskiego Domu Kultury w Kole w dniu 27.l0. br. w

Miejskim Domu Kultury zorganizowany zostanie benefis dla Pana Kazimierza Kasperkiewicza.

Będzie to dobra okazja, aby wręczyć akt nadania i statuetkę.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania

tytułu honorowego" Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 10 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII 114/2019 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat

Kolski.

Projekt przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak. W 2010 roku miała miejsce przebudowa drogi

powiatowej nr 3199 na odcinku od drogi krajowej nr 92 ulica Toruńska w Grzegorzewie i wówczas

doszło do zajęcia gruntów z nieruchomości prywatnej. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg zwrócił

się z wnioskiem o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości o pow. 0,0245 ha, położonej w

Grzegorzewie.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się n. Imienny wykaz głosowania w wlw sprawie stanowi załącznik nr 12 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII 115/2019 i stanowi załącznik nr 13 do protokolu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła naczelnik Mariola Jóźwiak. SP ZOZ w Kole wystąpiło do Zarządu Powiatu z

wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku głównym szpitala o łącznej

powierzchni 126,26 rrr' na okres 5 lat. Planowane jest ogłoszenie konkursu dla podmiotów w

zakresie świadczenia usług RTG i Tomografii komputerowej na potrzeby szpitala. Umowa na

świadczenie powyższych usług wygasa w najbliższym czasie.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Alicja Wapińska zadała pytanie na temat ile będzie wynosiła odpłatność za wynajęcie

pomieszczeń?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że umowa dopiero będzie zawierana i

wtedy zostaną uzgodnione kwestie odpłatności.

Przewodniczący rady Marek Świątek dodał, że pani Wiśniewska szczegółowo omówiła kwestie

finansowe wydzierżawionych pomieszczeń na komisjach Rady Powiatu.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik zapewnił wszystkich obecnych, że na

posiedzeniu komisji w dniu 20.09.br na którym obecne były pani Mariola Jóźwiak i pani Iwona

Wiśniewska radni mieli okazję zadawać pytania, aby na koniec wyrazić opinię w kwestii

podejmowanych uchwał i mieć pewność, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Działania

podejmowane przez dyrekcję są zasadne ze względu na dobro szpitala.



Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18

głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVl/116 12019 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła naczelnik Mariola Jóźwiak, SP ZOZ w Kole zwraca się z prośbą o wyrażenie

zgody na wydzierżawienie części o powierzchni 200 m2 z zabudowanej działki o pow. 3,6128 ha,

położonej przy ul. Poniatowskiego 25 w Kole na okres 5 lat.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wydzierżawienie gruntu przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17

głosami "za", O głosów "przeciw" i 1głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XV]I 11712019 i stanowi załącznik nr 17do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku

głównym szpitala w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak. Dyrekcja szpitala wystąpiła z wnioskiem o

wyrażenie zgody na wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 168,98 m2 na okres 7 lat.

Wynajmowaną powierzchnię planuje się przeznaczyć do adaptacji przez podmiot wyłoniony w

ramach konkursu, na świadczenie w trybie ciągłym usługi diagnostyki laboratoryjnej, analitycznej,

mikrobiologicznej oraz serologicznej dla wszystkich pacjentów, na podstawie odrębnej umowy

zawartej po przeprowadzeniu konkursu. Umowa podpisana zostanie dopiero po oddaniu obiektu do

użytku. Firma która zostanie wyłoniona w drodze przetargu będzie musiała zaadaptować

pomieszczenie na własny koszt.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Ławniczak zainteresowany był jak zaplanowano rozliczenie kosztów wykończenia

pomieszczeń i jednocześnie wysokość czynszu dla szpitala?



p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że aby firma zechciała ponieść koszty

adaptacji pomieszczenia musi zawrzeć umowę wieloletnią, koszt inwestycji to około 400 000,00 zł.

Prawdopodobnie będzie to rozliczane procentowo, np. 70% wkład firmy na cel inwestycyjny i 30%

dla szpitala jako czynsz.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wynajęcie pomieszczeń w budynku głównym szpitala w Samodzielnym Publicznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego

wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVU 118/2019 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia ośmiu gabinetów w budynku głównym

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole na usługi w zakresie

poradnictwa psychiatryczno- psychologicznego.

Naczelnik Mariola Jóźwiak podczas omawiania projektu uchwały powiedziała, że poradnictwo

psychiatryczno- psychologiczne jest prowadzone w SP ZOZ w Kole przez firmę MULTIMED.

Działalność jest prowadzona obecnie w budynku administracyjnym i budynku głównym szpitala.

Po oddaniu do użytkowania nowego budynku w szpitalu, powstaną wolne pomieszczenia i w/w

firma mogłaby prowadzić działalność w jednym miejscu. Tym samym zwolnione zostaną miejsca w

budynku administracyjnym.

Przystąpiono do dyskusji

Głos w dyskusji zabrał przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik, który

powiedział, że na poprzedniej sesji Komisja Gospodarcza wnioskowała o wyłączenie powyższego

projektu z porządku obrad, w związku z tym, iż Komisja posiadała zbyt mało danych w tym

temacie. Na posiedzeniu w dniu 20.09.br udział wzięła Pani Iwona Wiśniewska, która złożyła

obszerne wyjaśnienie w zakresie projektu uchwały i w wyniku czego Komisja pozytywnie

zaopiniowała omawiany projekt uchwały.

Radna Alicja Wapińska poprosiła o przedstawienie wysokości zysków dla szpitala w związku z

wynajmowanymi pomieszczeniami?

p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska przyznała, że trudno obecnie odpowiedzieć na to

pytanie, gdyż nie negocjowano do tej pory stawki za wynajem tych pomieszczeń. W tej chwili firma

płaci około 10 000,00 zł miesięcznie za wynajem.

Przewodniczący rady Marek Świątek dopytał jakie są koszty stałe utrzymania pomieszczeń?



p.o. Dyrektor SP ZOZ Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że na merytorycznej Komisji omawiała te

sprawy, obecnie nie posiada dokumentacji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik zapewnił, że takie działania są

dochodowe dla szpitala. Szpital współpracuje z firmą już kilka lat. To jednak w granicach

kompetencji pani Dyrektor jest podpisanie korzystnej umowy. W ocenie Komisji Gospodarczej

wyjaśnienia pani dyrektor jak i przedstawione symulacje przychodów i kosztów dały podstawę do

tego, aby pozytywnie zaopiniować projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wynajęcia

ośmiu gabinetów w budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole na usługi w zakresie poradnictwa psychiatryczno- psychologicznego. W głosowaniu imiennym

udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami "za", O głosów

"przeciw" i 1 głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVl/11912019 i stanowi załącznik nr 21 do protokołu

Przerwa w obradach od godz. 14.30-14.55

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020r.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Przepis ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakładają na organ stanowiący

obowiązek uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w ustawie. Projekt programu współpracy został

poddany konsultacjom społecznym.

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie na 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. Wjego

wyniku uchwała została podjęta 17głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących

się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII 12012019 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu



Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Projekt jest wynikiem dostosowania przepisów prawa do nowelizacji Karty Nauczyciela.

Wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie

funkcji wychowawcy klasy do tej pory wynosiła 60,00 zł, po nowelizacji wyniesie 300,00 zł.

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego

wyniku uchwała została podjęta 17głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII12112019 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budźecie powiatu na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 26 do protokołu).

Nie było dyskusji w tym punkcie.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za ", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 27 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII 12212019 i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

Projekt przedstawił Skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Podjęcie uchwały wynika z następujących

przyczyn:



1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;

2. Zwiększenia planu dochodów majątkowych w 2020r. o kwotę 124 000,00 zł w związku z

planowaną sprzedażą nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kolskiego;

3. Wprowadzenia w załączniku Nr 2 nowych przedsięwzięć pn.:

a) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś",

b) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK92 w

kierunku miejscowości Rdutów",

c) "Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności",

d) "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole".

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2019-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

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

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVII 123 12019 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na piśmie.

Ad 22. Wolne głosy i wnioski.

Radna Alicja Wapińska podziękowała za umieszczenie na stronie internetowej Starostwa

Powiatowego kalendarza wydarzeń.

Starosta Robert Kropidłowski przyznał, że była to słuszna uwaga ze strony radnej.

Radny Zbi~niew Szarecki Nawiązał do akcji Sprzątania Świata, zdaniem radnego jest to bardzo

ważna inicjatywa. Przeciętny Polak produkuje dużą ilość śmieci, około 250-300 kg na jednego

mieszkańca. Utylizacja tych odpadów trwa wiele lat, np. żywność od 2-12 m-cy, puszki metalowe

po żywności do 10 lat, puszki aluminiowe do 200 lat, papier- 6 m-cy, reklamówka foliowa - 400

lat, opakowania po cukierkach - 450 lat, szkło utylizuje się do 4 000 lat. Bardzo ważną sprawą jest

segregacja śmieci, zabronione jest wyrzucanie śmieci do przydrożnych rowów czy do lasu. Zwraca

się z prośbą o przestrzeganie tych zasad. Wszyscy powinni dbać o środowisko.



Radny Lech Sp liter zgadza się ze swoim przedmówcą, dbanie o środowisko jest bardzo ważną

sprawą.

Radny Marek Tomicki Podziękował radnym za podpisaniem się pod wnioskiem o nadanie tytułu

Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego dla śp. Wieńczysława Oblizajka.

Radny Jarosław Sobański

Poddał pod rozwagę, zmianę terminu sesji w miesiącu październik. Przy okazji podziękował Panu

Staroście za uczestnictwo w sesji Rady Miejskiej w Przedczu oraz za omówienie inwestycji

prowadzonych przez powiat, jak również przedstawienie problemów z jakimi boryka się powiat.

Podziękował radnym powiatowym za zagłosowaniem w sprawie przeznaczenia środków na

dokumentację na inwestycję w gminie Przedecz. Podkreślił, że burmistrz Przedcza jest bardzo

dobrym włodarzem, wiele inwestycji na drogach powiatowych wykonał z budżetu gminy, np.

ścieżka pieszo- rowerowa przy obwodnicy Przedcza, chodnik na ul. Leśnej, ścieżka

pieszo- rowerowa w Katarzynie, chodnik o dł. 900 m na ul. 11 Listopada. Burmistrz nie występował

o partycypację w/w inwestycji, choć koszt tych inwestycji to ok. 2 000 000,00 zł. Wszystkie

inwestycje były realizowane za zgodą Zarządu Powiatu i PZD. Na koniec pogratulował

organizatorom Zawodów Strażackich w Kłodawie, zadeklarował, że za 2 lata gospodarzem

zawodów będzie gmina Przedecz.

Starosta Robert Kropidłowski

Dziękuje za deklarację w kwestii zawodów strażackich. Potwierdził, że uczestniczył na sesji w

Przedczu, także chwali sobie dobrą współpracę z burmistrzem Przedcza. Korzystając z okazji

Starosta nawiązał do odbioru stacji uzdatniania wody w miejscowości Adamin, w gminie Olszówka,

które odbyło się w ostatnich dniach. Gratuluje wójtowi za realizację tak ważnej i kosztownej

inwestycji.

Radny Rafał Lawniczak

Stacje uzdatniania wody na terenie gminy Olszówka są z różnych okresów, woda jest dobrej

jakości, ale należało zmodernizować urządzenia do uzdatniania wody. W gminie wyremontowano i

zmodernizowano dwie stacje uzdatniania wody. Jest to źródło dobrej jakości wody, co potwierdziła

dyrektor Stacji Sanitarnej w Kole.



Radny Radomir Piorun Zbliża się okres grzewczy, należy podjąć działania w celu edukacji miesz-

kańców w zakresie palenia w piecu. Mieszkańcy powinni mieć większą świadomość w tym zakre-

SIe.

Radny Tomasz Barański

Ostatnio dużo drzew zostało wyciętych przy drogach, zaproponował, aby rozpocząć akcje

nasadzania drzew lub krzewów.

Radny Lech Spliter

Otrzymał informację, że burmistrz miasta Koła nie umorzył podatku dla SP ZOZ w Kole. Do tej

pory ten podatek był co roku umarzany. Zdaniem radnego w sytuacji kiedy szpital posiada

problemy finansowe umorzenie tego podatku było by na korzyść szpitala. Może należało by podjąć

rozmowy z burmistrzem, aby zmienił zdanie.

Starosta Robert Kropidłowski

Prawdopodobnie decyzja burmistrza miasta Koła w tym temacie podyktowana była jakością usług

świadczonych w szpitalu. Jednak zapyta burmistrza czy jest możliwość umorzenia tej kwoty.

Radny Lech Spliter

Zastanawia się na podstawie jakich kryteriów burmistrz ocenia jakość usług w szpitalu, uważa że

jest to krzywdząca teza. Nie można zadowolić wszystkich pacjentów, są różne osoby.

Radna Alicja Wapińska

Podkreśliła, że na sesji Rady Miejskiej w Kole, jedyną osobą która broniła interesu szpitala był

sekretarz powiatu pan Artur Szafrański. Podatek dla szpitala był umarzany przez wiele lat, zdaniem

radnej jakość usług nie powinna być tu brana pod uwagę. Jeszcze raz zwraca się z prośbą o podjęcie

rozmów z burmistrzem miasta Koła w kwestii umorzenia podatku dla szpitala w kwocie 14 000,00

zł. Na koniec radna zadała pytanie czy jest możliwość zakupu auta na potrzeby PCPR ?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że PCPR posiada do dyspozycji Opel Vectra, auto

było przekazane dla jednostki przez poprzedni Zarząd. Jednak jeżeli wystąpi konieczność zakupu

auta, wówczas Zarząd rozważy taką możliwość.

Radny Mariusz Kozajda



Uważa, że zwolnienie w poprzednich latach szpitala z obowiązku płacenia podatku, było w

pewnym sensie wkładem samorządu miasta w rozwój szpitala. Co roku środki są przekazywane na

inwestycje dla szpitala i w ten sposób należy postępować. Radny często słyszy od mieszkańców

informacje w zakresie jakości obsługi personelu szpitala.

Radny Ryszard Kasiorek

Na jakim etapie jest sprzedaż budynku na ul. Mickiewicza?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że został ogłoszony przetarg, otwarcie ofert nastąpi

01.10.2019r.

Radny Marek Tomicki

Przedstawił swoje spostrzeżenia na temat zawieszanych banerów kandydatów do Sejmu. Na

posesjach prywatnych takie banery mogą być zawieszane, ale są miejsca i urządzenia, gdzie

kandydat rozwiesił swój plakat i powinien uiścić opłatę za zajęcie pasa drogowego. PZD powinno

dokonać wizji i naliczyć odpowiednie opłaty.

Starosta Robert Kropidlowski potwierdził, że temat ten był omawiany. Są miejsca, w których

kandydat dokonał opłaty, ale były przypadki, kiedy należało zdjąć baner, gdyż był on

zawieszony w miejscach gdzie ustawa zakazuje ich wywieszania. Jednak porozmawia z dyrektorem

PZD, aby przeprowadzić kontrole w tym zakresie.

Radna Dorota Galdyn

Odniosła się do wypowiedzi radnego Mariusza Kozajdy, mówiąc że społeczeństwo zna się na

leczeniu i na nauczaniu, to że są skargi należy się z tym liczyć, bo społeczeństwo jest ogólnie nie

zadowolone. Z perspektywy prowadzenia jednostki oświatowej na co dzień spotyka się z takimi

sytuacjami. Trzeba się liczyć z zastrzeżeniami, ale nie zwracać na nie uwagi a walczyć o to aby nie

miało to wpływu na podejmowanie tak ważnych decyzji.

Radny Lech Spliter

Jako pracownik ratownictwa medycznego wiele razy miał okazję zobaczyć z jakimi napadami

agresji ze strony pacjentów personel medyczny się spotyka. Rozmawiał z dyrektorem, aby w

przypadkach uzasadnionych popierać pracownika.

Radny Mariusz Kozajda



Zdaniem radnego należy zwracać uwagę na wszelki sygnały niezadowolenia mieszkańców. Nie jest

tak, że cały personel jest zły i wszyscy pacjenci są roszczeniowi. Ostatnio na Komisji Spraw

Społecznych podjął temat zachowania personelu. Usłyszał od pani dyrektor, że personel jest często

przemęczony i zestresowany. Zdarza się, że pacjenci są też często odsyłani do innego szpitala, ale

tylko ze względu na to iż, szpital w Kole jest szpitalem podstawowym i nie wszystkie przypadki

jednostek chorobowych są u nas leczone. Lekarze też powinni informować pacjentów o tym

fakcie.

Radny Czesław Marek

Dziękuje za nawiązanie dobrej współpracy z burmistrzem Przedcza, uważa że jest to również

zasługa radnego z tego okręgu. Ta współpraca w latach poprzednich różnie się układała. Tydzień

temu odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Kole w zakresie bezpieczeństwa na drogach

powiatowych i wiele niepochlebnych wypowiedzi było w kwestii działania powiatu w tym zakresie.

Radny na tym spotkaniu zaapelował do burmistrza o podjęcie współpracy z Zarządem, gdyż

problemy najlepiej rozwiązywać wspólnie.

Starosta Robert Kropidłowski

Nie zgadza się z wypowiedzią radnego Czesława Marka o braku współpracy Powiatu Kolskiego

względem miasta Koła. Obecna Rada Powiatu podjęła wszelkie środki, aby inwestycja na ul.

Nagórnej doszła do realizacji. W koncepcji budżetowej brakło 1 700 000,00 zł i ta kwota była po

stronie miasta Koła. Powiat pozyskał 1 000 000,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Do tego

Rada Powiatu zdecydowała o dołożeniu 400 000,00 zł do inwestycji. Uważa, że świadczy to o

dobrej woli wobec miasta. Oczywiście można podjąć decyzje o realizacji wszystkich inwestycji w

mieście Kole, ale trzeba brać pod uwagę też inne gminy. Podkreśla, ze jedna z największych

inwestycji w powiecie będzie realizowana właśnie w mieście Kole. Uważa, że Zarząd opracował

słuszną koncepcję, aby w ciągu całej kadencji złożyć wniosek do FDS dla drogi z każdej gminy.

Radny Czesław Marek

Został źle zrozumiany, bowiem nawiązał do współpracy Zarządu z burmistrzem Przedcza, chciałby

aby taka sama współpraca była kontynuowana z burmistrzem miasta Koła. Radni Miejscy na

spotkaniu mieli zastrzeżenia do tego, że nie był obecny na posiedzeniu Starosty ani jego

zastępca, powiat reprezentowali jedynie radni powiatowi oraz dyrektor PZD. Podkreśla, że

współpraca musi być dobra pomiędzy tymi samorządami.

Starosta Robert Kropidłowski



Odpowiedział, że termin spotkania nie był uzgadniany wcześniej z władzami powiatu. Ze względu

na inne obowiązki zawodowe na spotkanie zostali oddelegowani dyrektor PZD oraz pan Sławomir

Wojtysiak. Obecnie środki zaoszczędzone ze wspólnych inwestycji drogowych są przeznaczane na

kolejne zadania drogowe w danej gminie. Wójtowie sami występują z propozycjami remontu dróg,

czasami osobiście przyjeżdżają i rozmawiają w tym zakresie. Współpraca z innymi wójtami i

burmistrzami układa się bardzo dobrze. Starosta podał przykład wspólnej inwestycji z gminą

Kościelec, gdzie zabrakło środków na dokończenie inwestycji i wójt gminy zadeklarował

partycypację kolejnych kosztów. Ostatnio Zarząd wystąpił z propozycją wspólnej inwestycji z

miastem Koło, chodzi o budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II,

Powstańców Wielkopolskich i Powstania Warszawskiego. Propozycja jest partycypacji kosztów

montażu świateł w proporcji 50- 50 w roku 2020, obecnie oczekujemy na odpowiedź od

burmistrza.

Przewodnicz<}cy rady Marek Świ<}tek zauważył, że wszelkie inwestycje realizowane w mieście

są bardziej kosztowne niż te wykonywane w gminach.

Radny Mariusz Kozajda

Jest obserwatorem stosunków pomiędzy miastem Koło a powiatem od wielu lat. W skład Rady

Powiatu wchodzą radni z gmin oraz z miasta Koła, którzy stanowią mniejszość. Mimo tego zawsze

miasto Koło jako stolica powiatu miała bardzo dużo inwestycji. Potrzeby są ogromne, zawsze

można powiedzieć, że coś można jeszcze wykonać. W radzie są radni również z gmin i realizacja

zadań w powiecie kolskim musi być podzielona sprawiedliwie i równo.

Przewodnicz<}cy rady Marek Świ<}tek przed zamknięciem dyskusji powiedział, że na pochwałę

zasługuje fakt, iż w Radzie Powiatu Kolskiego jest zgoda i radni jednogłośnie podejmują decyzje w

ważnych dla powiatu sprawach.

Ad 24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XVI sesji o godz. 1615

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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