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7. V se 'ji Rudy Powiatu Kol kiego

odbytej 'W dniu. 30 rtyeznia 2019r.

1.Otwarcie es]]

Otwarcia obrad V se ji Rady P \i iatu Kol 'ki go o godz. 1300 dokonał przewodni ący rady Marek

Świątek.

2..Powitanie gości,

Przewodniczący rad powitał radnych. ana Cze la a Cięślaka radnego Sejmiku Woj wództwa

Wielkopol ki go, naczelników VY'} działów, Panią Małg rzatę 'tężevsk, Pana Windy ława

Ziele śki wieża m dia oraz wszystkich obecnych,

Rada P < \ 'atu Kol. kiego oraz zaproszeni goście na wnio 'e przewodnicz ccgo rady uczcili minutą

ciszy śmierć długo I tui go Starosty Kolskiego, radnego Powiatu Kol ki o Wieńczysława

Oblizajka.

3. Stwlerdzenie quorulIl.

Przewodnicząc rady stv...'ierdził na pod tawie ti ty obecno' ci. iż obrad ą pra\"-'omocne.

e ji uczestniczy 17 radnych. Li. la obe ności w załączeniu, stanowi załączr ik nr I do protokołu.

Prz wodn iczący rady arek Światek poi uorrnov ••..al że Pani Małgorzata Stęż wska została

oc znaczona. przez Marszałka Wojew dz v a Wi lkopolskiego Marka Woźniaka odznaką honorową

"Za sługi dla Województwa Wielkopolskiego", ast pnie przewodniczący odczytał Ze Pa i

Małgorzata Stęż wska od 1994r. jest członkiem Wi lkopolskicgo Oddziału Wojewódz iej Ligi

Obrony Kraju OI'tlZ akty n_.m członkiem O P \v Krzymowie. współzałożycielką Po •..iato go

(Jubu Młodzieżowego Ligi Obron Kraju Kol ka 'tarówka w Kole. Jako działacz społeczny

w półpracuje z władzami samorządowymi i stew rzyszeniami, \ latach 2003-2016 wraz z

zespołami ludów mi Honorarki oraz Grzegorzewianki promov rala Powiat KoL ki podczas

konc rtów w kraju i za granicą. W dal z j kolejności Radny ejmiku Województv a

Wielkopol kiego Cze ław leślak WT czył Pani .ałgorzacie tężewskiej odznak "Za Za. ługi dla

W. j w dztwa Wi IkopoJ kiego".

1ło: zabrała. Pani Małgorzata tężewska, która' rdeczni podziękowałe z \:l, óżnienie,



Gratulacje i życzenia zostały także przekazane Panu ładysławowi ZieJeśkiewiczowi z okazji
opraco a iia książki •.100 lat polskiej piłki r cznej 1918-2018". Starosta Kolski Robert

Kropidłowski powiedział, że Pan Zieleśkiewicz był pracownikiem 'taros w Powiatowego je (

autorem również publikacji: .'Gwiazdy zimowych aren ", ..Encyklop da iportow zimowych",

..Hl torii polskiego hokeja na lodzie ", ,,90 i 95101 polskiej piłki ręcznej" oraz .Poł. ka siatkówka w

li zbach ".

Pan Włady ław Zieleśkiewicz serdecznie podzi kował za wyróżnienie. Przy okazji zaprosił

wszystkich ob n ch na spotkanie autorskie, które odb d ie piątek, 8 lutego br., w czytelni

Powiatowej iMiejski j Biblioteki Publicznej w Kole.

d 4. Przyjęcie protokolu z IV'esji.

Przewednicząey rady poddał pod głosowanie protokół z IV sesji Rady Powiatu Kolski go.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. Ił' wyniku glosowania protokół został przyjęty

1 glo ami ..zali, Ogio. ów , przeciw", Ogłosów" strzymujqcyck się" Imienn 'ykaz gło '(}wania

11 'prav fe tanow j za łqczn ik nr 2 do pro' oko/u.

Przewodnicząey n,d. wy tąp'! propozy ją umiesz zenia w porządku obrad projekt uchwał w

prav ie kargi łożonej na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w . ole.

Zaproponował umie zezcni projektu jako pkt l] a pozostałe przesunąć o jeden. Projekt uch vały

został prze słany radnym wraz z pozostałymi materiałami na se ·ję.

Nikt więcej nie zgl(J'i~zal uwag do porzqdku obrad w zwiqzku z tym przewodniczqcy rady poddał

pod glosowanie przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porzqdku obrad projekt uchwały w tprawie

skargi zlotonej na działa/no ~ćdyrektora Powiatowego Zarzqdu Dróg w Kole. W g/o owaniu

imiennym udział wzięło J radnych W w niku glo owania powyższy wniosek został prz .1ęty
l gło ami "za ", O głosów "przeciw", Ogłosow "wstrzyml{;q ych si~ ". [mi >nny wykaz /:!oso'W'tmia

W W sprawie stanowi załqcznik nr 3 do protokołu,

Na. tępnie przewodniczqcy rady poddal pod glosoulanie przyjęcie porzadku obrad po zmianach,

W glo. owaniu imienn m udział wzięło 17 radnych. W wyniku glo,wwcmia powyższy wn.io.ek o tal

przyjęty 17 glo. ami "zali, O glo 'ów ,przeciw". O głosów,. w rrzymujq, ych ię ". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stano» i załącznik nr 4 do protokołu.

Porzadek obrad jest następuj c :

l. Otwarci sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Po itanie.

3. Stwierdzenie quorum.



4. Przyjęcie protokołu z IV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interp lacje,

7. 'prawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa iPorządku w 20181".

8. 'prawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególny h stopniach

awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2018 roku.

9. Podięcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady PO\ iatu Kol kiego na 2019 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na

20]9 rok

11. Podję ie u h al, w sprawie skargi złożonej na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawll.~ stwierdzenia przekszrał enia dot. chezusowego trzy letniego

liceum ogólnokształcąc go im. Kazimierza Wielkiego Kole przy ul. Blizna 37 62-600 Koło

w czteroletni t: lie urn ngólnokszrałcąc im. Kazimierza Wielkiego w Ko e przy ul. Blizna 37,

62-600 Kolo.

13. Podj ci uchwał w sprav ie twierdzenia przek ształcenia dotychczasowego trzyletniego

liceum ogólnokształć cego wchodząc go w s ład Zespołu zkól Technicznych w Kole przy

ul, Kolejowej 11,62-600 Koło w czterol tnie liceum ogólnok ztałcace wchodzące w skład

Zespołu zkół Technicznych w Kole przy ul Kolejowej 11,62-600 Koło.

l4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego

liceum ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu, zkół Technicznych w
Kole przy ul, Koleje ej II, 62-600 Kolo czteroletnie liceurn ególnokształeące dla

dorosłych wchodzące w skład Zespołu zkćł Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11,

62-600 Koło.

] 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia prz kształcenia. dotychczasowego czteroletniego

technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Tęchnie nych w Kole przy ul. Kolejowej 11;

62-600 Koło v pięcioletnie technikum v chodzące \! skład Zespołu Szkół Technicznych w

Kole przy ul, Kolejowej 11.62-600 Koło.

16. Podję ie uchwały w sprawie stwierdź nia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego

lic urn ogólnokształcącego wchodzą ego w skład Zespołu . zkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawi znego im. Stanisława Sta Lica w Kości. lcu pr; ul. Kościelnej 4, 62~604 Kościelec w

czteroletnie liceum ogólnokształcą e wchodzące w skład Zespołu zkól Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawiezn go im. Stanisława łaszka w Ko cielcu przy ul. Kościelnej 4, 62-6'04
Kości] c.



17.. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego

lic um ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia U tawicznego im, Stanisłav łaszka w Kościelcu przy ul. Kościelnej 4,

62-604 Kościdec w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych wchodzące w kład

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia U nawicznego un. tan isława taszica w

Kościelcu przy ul. Kościelnej 4. 62-604 Ko' cielec.

18. Podjęcie uchwały w prawie stv ierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego
technikum wchodząc go v skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. .tanisława Staszica w Kościelcu przy ut Ko ~cie]nej 4, 62-604 Kości lec. w pięcioletnie

technikum wchodzące v"r kład Zespo-łu zkó] Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. tanisława Staszica w Kościel u przy ul. Kościelnej 4 62~604 Kościelec.

19. Podjęcie uch ały w pra ie twierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego

technikum chodząc go w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Klcdav ie przy

ul. Mickiewicza . 62-650 Klodawa w pię iol -tni technikum wchodzące skład Zespołu

Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4. 62-650 Kłodawa,

20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dot chczasov ego trzyletniego

liceum ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej wchodzącego w skład Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ut Mickiewicza. 4 62-650 Kłodawa w czteroletnie
liceurn ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej wchodzące ład Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawic przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa,

2]. Podjęcic uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego

liceum ogólnokształcąc go dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół'

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ut Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa \\1 czteroletnie

liceum ogólnokształcąc dla dorosłych wchodzące w skład Ze potu Szkół Ponadgimnazjaln h

w Kłodawie pr y ut Mickiewicza 4, 62-650 Kłoda, a.

22. Podjęcie uchwały w prawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego

liceum ogólnok ztałcąe go wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych im. Wł i SL Grabskich w Kole p -zy ut ienkiewicza 1, 62~600 Koło w

czteroletnie liceurn ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych im. Wł iSL Grabskich w Koje przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło.

23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasow go trzy 1,tni go

liceum ogólnokształcąc go dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno -

Administracyjnych im. Wł i St. Grabskich w Kole przy ul, . ienkiewieza 1 62-600 Koło w

czteroletnie liceum ogólno ztałcące dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół



Ekonomiczno - Administracyj 1_ ch im. \VI i t. Grabskich \70;' Kole przy ul. Sienkiewicza 1,
62 600 Koło.

24. Podję ie uchwały ,"",r sprawi stwi rdzenia przekształceni do chezaśowego czteroletniego

technikum wchodzącego w skład Ze polu Szkół Ekonomiczno - Adrnini traoyjnych im. \Vl i SI.

Grabskich ~ Kole przy ul. ienkiewicza l , 62~600 Koło w pięcioletni technikum chodzące

\\' skład e połu zk ł Ekonomiczno- Adm ini tracyjnych im. Wł i t. Grabskich v Kole przy

LIt. ienkiewicza 1. 62-600 Koło.

25. Podjęcie uchwały \v spra .••te przyjęeia od Wojewody Wielkopolskiego zadań .2 zakre li

administrac ji rządowej.
26. Podjęci uchwały w prawie wyznaczenia Radnego Rad Powiatu Kolskiego do Komisji

Honorowej w prawie li ranowienią ty ulu honorowego "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego' .

27. Podj cie uchwały w sprawie zmiany uch" ly Rady Powiatu Kol kiego nr LHI/343/2018 z dnia

~7 wrze nia 2018r. 'N _. Ta, ie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

28. Podjęcie uchwał r v sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20191'.

29. Odpowiedzi na interp lacje izapytania.

30. WoLnegłosy iwnioski,

3] . Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja z dzjalalnosci między e jnej.

Starosta Robert Kropidłowski prz dstawił informację z działalności wydziałów ijednostek

zespolonych za okre s od 24.1 ~.2 O1Sr. do 25. O1.2O19r. r. alerial k tano ią załączni k l r 5 do

protokołu,

taro sta Robert Kropidłowski w woim \\ ' tąpieniu omówił sprawozdanie z działalno .ci orni Ji
Be p. eczeń tv a i Porządku, 20181".Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, \

których udział brali również członkowie Korni 'ji Powiato go Ze polu Zarządzania Kryzysowego.

W dniu 19.03.2018r. odbyło się posiedzenie, na którym wysłuchano sprawozdania przedstawione

przez Komendautów służb, in pekcj: i traży. W dniu 12.07.20] Sr. wiodącym tematem posiedzenia

była sprawa związana z magazynowaniem odpadów p zez spółk A ACO przy ul. Soln j w

Kłodawie na działce znajdującej ·i przy Kopalni 'oH. Kłodawa. a potkaniu obecni byli

prz dstawiciele z Gminy Kłodawa iKopalni oli ;' odawa". Obecnie są obawy żeby nie pow tał

pożar Vti tym miejscu po uev aż ev ak. acja pracowników Kopalni byłaby utrudniona. Teren jest

monitorowany, aby ni dopuścić do kolejnych dostaw śmieci i aby ochronić teren przed po" arem.

Kolejne posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyły się w dniu 09.1 1.2018r. Oraz



24.12.2018r., na których m.in. omówione został tematy dot. przygotowań do zimowego
utrzymania dróg powiatowy "I wypracowanie opinii do projektu budżetu powiatu na 2019r,

Prsewodniczqcy rady Maret: Świqtek itwterdzil. że Rada Powiatu przyjeba prawozdanie z

działaino ~dKomisji Bezpteczetutwa i Porządku za 20 181~przez aklamację. Informac]« tanowi

załącznik nr 6 do protokołu ..

Staro ta Robert Kropidlowski \V pomniał. że na ostatniej sesji radny Rafał awniczak prosił o

informacje na temat rozbudov ••..,y blok Ioperacyjnego. W zw iązku z tym poinformował. że pierv otn_
telmin zal ończenia inwestycj i po. "Rozbudo a przebudowa imoderniza ja oraz wyposażenie SP

ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańcó powiatu"

byl prze\ idziany na l grudnia 20 8r. z ob cnej deklaracji Dyrektora Cezarego Chrnieleckiego

wynika, V! zadanie zo 'tanie zakończone 28 lutego. 2019r,

Powiat Kolski zo owiązał się do sfinan owaula zadania" dotacjach celowych w łącznej kwocie

6 928 64403 zł. Powiat -wi zał się ze swojej strony przekazując do końca 2U18r. całą kwotę

dotacji. Wkład wła ny •.P ZOZ w Kole wynosił l 166000,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Cezarego hmieleckiego w 2018r. Rada. Powiatu Kot kiego na podstawie

Uchv ały przyznała je zcze dwie dotacje na zadania:

l) Rozbudowa pracowni e adoskopowycb v SP ZOZ w Kole' na kwotę 420. 000.00 zł;

3) .Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na W)IPO ażenic budowanego bloku ope acyinego w

SP ZOZ w Kole' na kwotę 600 000,00 zł;

Wystąpiły jednak pr blemy w rozliczeniu tych dwóch dotacji, gdy;';:: środki na rozbudowę

endoskopii za tały uchwalone jako odrębne zadanie. Mimo to Zarząd Pow 'atu otrzymał informacje,

że ta dotacja została włączona w pierwotną dota j'\ czyli "Rozbudowa, przebudo a imodernizacja.
oraz wyposażenie P ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług fi d -cznych świadczonych na rzecz:
miesz ańeów po" iatu". Starosta podkreślił, że każda d tacja po, 'inna być realizowana w ramach

postępowania z zamówień publicznych, zpital przekazał do realizacji zadanie rozbudow

ndoskopii firmie KO BUD jako zadani. łą zne, Zarząd wstrzymał wypłatę dotacji gdyż uważa.

że powinno się to traktować jako zadania odrebn , nowe ipowinien być ogłoszony prze targ w tym

zakresie.

Druga dotacja na zadanie; Dosta a prz tu podl gającego zabudowie na wypo ażeni budowanego

bloku operacyjnego w P ZOZ w Kol " została przyznana na k orę 600000,00 zł, Dyrektor na

posiedzeniach. Zarządu Po -iatu wyjaśnił, ż całość prac było podzielone na 7 zadań. W wyniku

ogło zonycli przetargów wyłoniono Oferentów do realizacji 5 zadań na lą zną kwote 517 000, 00

zł, co do pozostałych 2 zadań nie było zgłoszeń. Zarząd Powiatu oczekiwał. te zadanie zostanie



wykonane do 20.12.20] gr. Szpital do ońca roku nie przedstawił dokumentów potwierdzających

zakończenie zadania. ni przedłożono również faktur ani protokołów odbioru.

Ad 6. Zapytania i intcl.·pelacje.

Czy tarosta spotkał się z Burmi trzem Miasta Koła w sprawie budowy ul. Tagćmej 'INKole?

'tarosta Kol ki Robert Kropidlowski

Potwierdzil, że odbyły się 2 spotkania w tym temacie. Rozbudowa ul, ag6mej jest bardzo ważną

i strategiczną inwestycją dla miasta oraz zakładu Wood-Mizer. Firma ma w planach dobudowanie

dodatkowego eakładu, który b dzie produkował maszyny duże. Taka rozbudowa będzie rnozli a

pod warunkiem. że b cizi ] tnial dojazd z u]. Nagórnej. Realizacja tego zadania je t j dnak

zagrożona ponie aż miasto Koło nie posiada w budżecie kwoty 3 850' 000 00 zł. Burmistrz

zdeklarował się, że z nadwyżki budźero ej przeznaczy kwotę 2 250000100 zł. Brakujące środki W

kwocie 1 600 000,00 zł miasto 'ewentualnie po ryje z kred tu. Z informacji jakie przekazał

Burmistrz to że j go poprzednik powiadomił ówczesny Zarząd. że nie podejmie ię t . inwestycji z

przyczyn finansowych.

Radny Tomasz Barański

Jak Zarząd Powiatu widzi rozwiązani tego problemu? Czy uda si pozyskać jeszcze jakieś środki

na to zadanie?

Decyzja w tej sprawie najeży do Rady Powiatu. Jeżeli poczynione są pewne u Lale ja z gminą

i wls dze gminy godzą się na przed ta ionc warunki, t gmina nie może potem. oznajmić, że nie

posiada v.~ tarczających środków. Miasto Koło zostało włączone do inwestycji rozbudowy

ul. 1 agórnej jako partner finansowy. Wojewoda Wielk.opolski przyznał dofinansowani w kwocie

3 000000,00 zł. nie ma pewności czy to zadanie otrzyma jeszcze kiedykolwiek środki tcj

wysokości, Priorytetem jest aby inwestorzy chcieli na nas yrn terenie etwierać zakład. pracy.

Firma Wood-Mizer jest .ednyrn z tych zakładów, którzy zapewniają miejsca pracy wielu

mieszkeńcorn powiatu. Jest propozycja, aby rozłożyć realizację ej inwestycji na 2 lata

Ocz kujemy na odpowi dź Wojewody Wielkopolskiego w tym temacie. Do tej pory praktykowano

zakończenie inwestycji w danym roku, na który była prz znana dotacja- Montaż finansowy

inwestycji jest następujący: Powiat Kolski przekazuje 2 250 000.00 zł środki, miasto Koło

3 850 000,00 dotacja od Wojewody 3 00000000 zł. Jak Starosta wcześniej wspomniał mia to ma



możliwo ',ć gospodarowania jedynie kwot 2 2-0000,00 zł. Brakujące środki w wysokoś i

l 600 000 zł. można potraktować jako roboty końcowe. które będą wykonane w 2020r. Zarząd

Pov iaru upatruje również szans w Funduszu Dróg' amorządowych, gdzie dofinansowanie j st na
poziomie 60- 80% jednak. nie ma p. ności c.zy inwestycja zostanie zakwalifikowana.

Rad" 'Rysza.rd Kasiorek

l. iedawno odbył się Konwent wójtów i burmistrzów z władzami Powiatu Kolskiego. czj na t m

spotkaniu poru szany był temat zwiększenia k 'otY udzialu Powiatu przy realizacji inwestycji

drogr wych na drogach powi towy h w po zez gólnych gminach i jaka je t de larac]a powiatu \"1,/

tym zakresie?

2. Czy była poruszona sprawa. autoryzacji azbestu, czy powiat przystąpi do realizacji tego projektu?

Jaka 'e t decyzja Zarządu Po latu tym temacie?

. olskl Robert Krup;idto_wski

I. Spotkanie z władzami gmin 'potkało się z pozytywnym odbiorem. Ideą przewodnią potkania był

temat dróg, Zarząd Powiatu zapropono ał kilka pomysłów m.in. propozycje jak najszyb szej

realizacji inwestycji na drogach pewiatowj ch w danym roku. Czekanie z tym temat m do marca,

kiedy są dzielone . rodki z nadwyżki budżetowej po oduj opóźnienia w przygotowaniu

dokurn ntacji i ogłoszeniu przetargu przez Powiatowy Zarząd Dróg. Zarząd Pov iatu zaproponował

wójtom i. burmistrzom aby w danym roku już uzgadniali jakie drogi będą wykonane na rok

przy zły i zabezpieczyć odpo iednie środki w budżecie na przyszły rok, pozwoli lo na szybsze

wykonanie dokumentacji dla danej drogi iw lutym lub marcu można już ogła zac przetargi w tym

zakre ie. W budżecie powiatu na rok 2019 zaplanowano otę 20.0 000,00 zł dla każdej gminy. po

stronie gmin pomoc finansowa w no ila 150 000,00 zł. Jednak władze gmin sugerowały; Ze jest to

kwota która. nie pozwoli na zrealizowani większej in e tycji, ląd Zarząd Powiatu podjął decyzje

o zwięk zeniu z nadwyżki budżetowej tej kwoty o 800 000.00 zł, czyli dodatkowo po 10000000 zł

dla każdej z gmin. Ponownie obowiązuj relacja Po lat 300000,00 zł - Gmina 200000,00 zł.

Gmina Kłodawa i Przedecz już zadeklarowały jakie odcinki. dróg będą remontować i przekazały

pomoc finansową dla powiatu na ten e 1.

2. WFO 'jGW w Poznaniu widzi potrzebę kontynuowania programu usuwania azbestu. Obecnie

duża ilość wniosków jest złożona" zakr i czy lego powietrza] nie są w stanie wejść 'IN nowy

program jakim jest utylizacja azbestu. D klarują szybkie uruchomienie programu. Prawdopodobni

Narado Fundusz Ochrony rodowi ska uruchomił ten program. Znane są potrzeby gmir jest to

ważny t mat ina pev no Powiat przystąpi do realizacji tego projektu, jeżeli b dzie taka możliwość,



Rado Ton~asz Barn.11ski

WIelokrotnie podnosił kwestie zwiększenia kwoty pierwotnej tj. 200 000,00 zł o 100 000.00 zł, na

r manty dróg powiatów 'ch w gminach w związku z tym dziękuje za zwiększenie tych środków do

300000.00 zł. Z raca się z prośbą, aby jednak: wcześniej informować radnych o tego typu

pra ach.

Sła msta Kolski Ro be rt Kron id lowski
Zarząd zawsze, deklarował, re chciałby aby środki na remont dróg powiatowych w gminuch były na

poziomie 300 000.00 zł ale ostateczn decyzj w tym zakresie podjął dopiero po upewnieniu się

prze" Skarbnika PO\ iatu o wy okoścl wyniku finansów g( po minionym roku.

Wicestaro ·ta Sylwester ••hęciński

Pow ócił do tematu p ogramu na utylizację azbestu. J igdy nie było niechęci ze strony Rady

Powiatu czy Zarządu Powiatu do wspólnej realizacji tego zadania, a zamieszanie wyszło stąd Ze

zmienił i regulamin naboru, któr pozwala gminą samodzi lni składać wnioski w tym zakresie.

Na Konwencs \ ójtowie i burmit trzewie potwi rdzili, że chcą wspólnie z Powiatem realizować ten

program. Dobrym rozwiązani m jest złożenie wspólnego wnio ku na większ kwotę. T zadanie

będzie realizowane nadal wspólnie przez Powiat iGminy.

Radny Lech SpLiter

Prosi o informacje na temat realizacji inwestycji bloku op racyjn go w P ZOZ w Kole.

Inwestycja ma być zakończona 28 lutego 2019r., brakuj e środl ów na dokol' ezenie tego zadania jaka

jest propozycja. rozwiązani a tej sytuacja?

Przewodniczący radv udzielił głosu Panu Leszkowi Gąsiorowskiemu - p,.o. kierownik dzialu

Dyrektor Cezary Chmielecli nie mógł być obecny na sesji Rady owiatu. Zarząd Powiatu uznał, że

dotacje tóre zostały przyznane w poprzedniej kadencji na zakup sprzętu i rozbudowę poradni

endoskopowych zostały ni zrealizo ane, Nie zgadza. się z tą opinią, poniev aż szpital złozył w

miesiącu grudniu, czyn w wym.agan m t rminie komplet dokumentów w zakr sie rozli zenia
pracowni endo kopii. mimo to wypłata dotacji została wstrzymana. zpita! posiada opinię prawną

kancelarii która uważa że dopełniono sz stkich standardów prawnych związanych z tą dota~ją.

Wstrzymanie dotacji na endoskopie stwarza po stronie szpitala zobowiązania wymagalne.

W zakresie tematu dotacji na zakup sprzętu na kwotę 60000000 zł, powiedział że wszelkie

procedury zostały zachowane. Szpital otrzymał dotacje, przeprowadzono postępowanie

przerargow podpisano s Laso ne umowy.



innej Kancelarii Prawnej, która potwierdza działania podejmo ane przez Powiat.

Wicestarosta Syhve te •.Cb§ciński

Dotacja na realizację zadania w zakre i ndo kopii została źle rozliczona, ponieważ nie było

rozpisanego przetargu w tym zakresie. Rodzi to podejrzenie zlega wydatkowania publiczrr h

środków i pociągnięcia do odpowiedziałnoś ci Lego tytułu. Są odpowiednie instytucje. któ e

powołane do wyjaśniania podobnycl wą pliwości, obecnie czekają na wynik spra 'ł}'. Sprawa była
In nitorov ana przez pracowni a merytorycznego, skarbnika a potem praWI .ków, W kwestii dotacji

na sprzęt w zabudowie występuje niezgodność w zakresie zachowaniem terminów realizacji

adania za późno zostało rozpisań postępowanie przetargowe ego zadania. Zakończenie

inwestycji miało zakończyć się pierwotnie 30.11.2018r. P ZOZ w Kole złotył wnios ck do

poprzedniego Zarządu o środki na przęt w zabudowie dopiero 15.] O.2018r. Rada Po iatu

przymała natychmiast dotację. bowiem już l7.10.201 gr. Pro edura przetargowa musi odbyć się z

zachowaniem terminów. ,dyl przetarg aby rozpisa ~potrzeba około 20 dni.

Staro ta. Kolski ltober·t Kropidlowski

Podkreś a, że Rada Powiatu przyj la realizacje zadania ro budowy endoskopii jako odr bne

zadanie, jednak. szpital nie zastosował się do tego. Rada Powiatu Uchwałą dokonała zv iększenia

środków na realizację im t ji rozbudowy szpitala o kwotę 24 ~ 385,00 zł jako rozsz rżenie

zadania podstawowego, je t to p .awidłowe działanie i nikt nie wnosił uwag w tym temacie, Jednak

na t ~ ameJ e ~i Rada przyznała środki na kolejne zadani tj. "Rozbudowa pracowni

endoskopov ej' gdzie powinna być zastosowana procedura przetargowa. \V temacie przętu w

zabudowie to dotacja przyznana została w danym r ku z akr ślonym terminem la rozliczenie tej

dotacji. Termin len wskazany jest' Porozum i niu zawartym między szpitalem i Powiatem,

Zadani, było podzielone na 7 cz ści, W wyniku ogłoszonych p letargów wyłoniono wykonawców

do realizacji S zadań na łączną. kv.•....otę dotacji 517 000. 00 zł co do pozostałych 2 zadań nie było

zgłoszeń. Po otrzymaniu stosownej . prawie dokumentacji okazało i, że zawarto 5 umów

z czego jedna umowa wskazywała termin r alizacji do 20.12.2018r. a pozo tałe 4 zadania miał.

być wykonane w 01.2019r. jest to nieprawidłov post powanie ze strony P ZOZ w Kole gdyż

pr-zyznana dota ja była jednoroczna. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych takie zadanie

powinno być pedzielon na 2 lata. i ujęte w wielol tni . prognozie finansowej Powiatu. Dyrektor

wielokrotnie zapewniał 'rząd ż ni ma. zagrożenia w realizacji zadania w zakresie dostarczenia



sprzętu. Dopiero VI' piśmie z 19 grudnia 2018r. poinformował, 'ŻJ! zadanie nie będzie zrealizowane w

terminie.

Zamawiający posiadaj wiedzę, że umow~ b- 1)' podpisane do tycznia, już w listopadzie powinien

zasygnalizować, że zadanie będzie wieloletnie.

zpital otrzj ma! środki od Pov iatu na rozbudowę szpitala, Wielokrotnie były podejmowane

rozmowj z Zarządem czy będzie możliwość otrzymania środków na zakup sprzętu. Uważa, że

endoskopia była potra tov ana jako odrębne zadanie. Zarzut wobec szpitala dotyczy złego

wyłonienia "Wykonawcy poprzez rozszerz nie pierwotnego zadania. zpital wybrał Wykonaw ę
zgodnie z zasadami prawa zamówień publiczn ch. Zdaniem Pana Leszka Gą lorowsklego

prawidłov o była rozliczona dotacja na endo kopię. W ramach zawart go Porozumienia dotacja ze

strony Pov iatu powinna być 'wypłacona.

Jest to opinia Pana T.e zła Gąsiorowskiego. Powi t również posiada opinie prawną \ tym ternaci e,

Zarząd owiatu pod koniec 20 18r. podjął decyzje o przeprowadzeniu doraźnej kontroli w szpitalu,

gdyż powstały wątpliwości co do sposobu realizacji zadania. W wyniku tej kontroli Dyrektor

Cezary Chmielecki został zobowiązany do złożenia sto ownych wyjaśnień do dnia 31.12.20 Igr.

Zarzęd Powiatu otrzymał pismo zwrotu e,:ile zpital sto owne W' jaśnienia złoży dopiero w dni.u

o04.,01.2019r. czyH po 'terminie do prawidłowego rozliczenia dotacj i, Podkreśla, że pra a ta była

szczegółowo omawiana na Komisji praw połecznych iponownie powinna wró ić na emisje .

.Przewod.njczł~cy rady Marek ' wiąłek zw .ócił się do przewodniczącego Komisji Spraw

'połecznych o niezwłoczne zwołani posl dzenia, na którym zostanie omówiony temat sytuacji

SP ZOZ w Kole. Informacja będzie przesłana do wszyst ich radnych,

Radny ...arek Tstmiclti

Cieszy fakt kontynuacji programu utylizacji azbestu, \ żględniejąc liczne apele mi zkańców

gminy Babisk zwracam się z prośbą o złożenie wnio ku do Programu Budowy Dróg Lokalnyc l w

zakresie przebudowy drogi powiatowej nr J427P Dębno Pobroboszczowskie Dębno Króle ski-

Kiej ze. Do w/w inwestycji opracowana była dokurn n acja obecnie wymaga. ona aktt alizacji,

Wymieniony od inek drogi stanowią 'Cląg komunikacyjny o dużym na ileniu ruchu.

W chv Hi obecnej W\v. drogi po iadają liczne uszkodzenia i nierówności które uniemożliwiają



bezpieczny przejazd. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg \v Kole zna temat Pro iQ. odpowiedź w

tym ternaci na piśmie.

Staro ..ta Kolsld Robert· KI"o . i h.nnki

Zarząd zawsze otwarty je t na propozycje w zakresie remontów dróg, ak: dużo zależy od woli
gminy czy przystąpi do partycypacji kosztóv remontu drogi.

Radn Marek Tomiclti

Gmina Babiak zawsze deklarowała udzieleni pomoc 'inansowej \v przypadku remontu dróg na

woim t renie, deklaruje również pomoc finansową w zakresie sporządzenia dokumentacji

technicznej,

Dziękuje Zarządowi. za podjęcie szyb iej decyzji w sprawie remontu ul. zkolnej w Przedczu.

Do OB.02.hr organizacje pożytku publicznego klu " i stowarzyszania mogą składać wnioski o

dofinansowanie. Propanu' . aby w/w organizacje, które otrzymają dotacje był zobowiązane aby w

amach promocji np. na ko zulkach lub banerach zasygnalizowały, że Powiat w półfinansuje dane

wydarzenie.

Trafna lnicjat Na; .m ieważ Powiat dofinansowuje wiel imprez a ta. _nap .awdę często mieszkańcy

nie mają wiedz że Powiat włączył się w te zadania, aczelnik Wyd iału Promocji zostanie

zobowiązany do ustalenia reguł w zakresie promocji powiatu w p zypadku dofinansowania tych

VI •• darzeń.

Radna AUcja Wa.piń ,ka

L a placu przed bud, nkiern Starostwa Powiatu go j st tablica z napisem Skwer Niepodległości

uwaz ..że na doje tablicy powinna być napis ana data?

2. Czy j st możliwość zorganizowania. szkoleni dla Komisji Rewizyjnej?

Prze, odniczący rady Marek Świątek odpowi d .al, Ze szkolenie dla radnych odb dzie ię 18.02.

w tarostwic Powiatowym w· ole,



Dziękuje za oz. tywn rozpatrs enie interpelacji, którą zgłosił na poprzednich sesjach dot.

przeniesienia paczkomam przy mark de DINO w Kole. Bezpieczeństwo na u1.Bogumiła} t duto

większe.

Radrry Tomasz Barań!tki

rzy okazji zwołania kolejnego Konwentu z wójtami] burmistrzami prosi aby poruszyć temat

za ad w. półpracy z przedsiębiorstwem PK '. Z inf rma 'ji jakie posiada niektóre gminy chciałyby

razem z powiatem wynegocjować j dnakov e stawki.

Potwierdził, że n Konwencie omawian będzie lemat zbiorowego transportu dro owego. Na ten

rok umowy są podpisane ale "IN przyszłym roku można poruszyć ponownie ten temat. Podkre 'la te

nie każda gmina ma podpisan umowy z tym samym operatorem i nie zawsze to może być, zgodne

uzgadniani - c n.

Radny Tomasz.B_arań$ki.

Powrócił do kwest ja wysypiska 'n ieci w lodawie prz. Kopalni Soli. Czy gmina Kłodav a sama

zo tała 'L. tym problemem. czy Powiat również pomoże \'i;' tym t ma i_.Podkreśla, że jest

niebezpieczeństwo pożaru t . o wy ypiska,

Starosta Kolski Rober' Kropidłowski .

Obecni jest to problem gminy ponieważ jest to na terenie gminy Klodawa. Gmina wydała nakaz

usunięcia. odpadów firmie ANACO, potem kolejn m właścicielom działki.

Rrulm' RadOluir P'iorun

Zwraca uwagę na zjawi ko zanieczyszczenia powietrza w mieście Koło- Dostępna. jest aplikacja

która monitoruje 'o,V dwóch miejscach jakość pm: i trza. Skala pokazuje, że Koło j st na ostatnim

miej Cli. W kazany jest 10 -krotny przekroćzon poziom zanieczyszczenia powietrza, Wszys; o co

mieszkańcy wrzu ają do pie ów. powoduje że zanieczy z zamy powietrze. Jako przewodniczący

Komisji. Ochrony rodowi ka, Rolnictwa i L 'ni t\ a czuje się "" obowiązku poinformov ania

mieszkańców ° tym zja ~isku.



·łuszna uwaga niektóre samorz dy stawiają 'IN newralgicznych punktach tablice informują c o

stężeniu określonych substancji \1!,' powietrzu, aby to miało oddział wać na mi szkańców, Je-żeli

środki pozwolą, to Powiat włączy się w te sprawy.

Ad 7. Spnn ozdanie z dzialaln.ości Powiatowej Korni .ji Bezpieczeństwa iPorządku w 2.018r;

Starosta Kolski Robert Kropidłowski omówi! sprawozdanie działalności Powiatowej Komisji

Bezpieczeństwa iPorządku w 20 18r. w punkcie Informacja działalnos ci międzysesyjn j Zarządu.

Ad 8. prawozdanie z wysokości średnich ewynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

topniaeh awansu zawodowego w szkQla·ch p.·ow,.dzunych pr-l:ez Powiat Kolski" 2018

roku.

Sprawoadanie omówiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Anna Pajor, Przedstawiła

wysokość średnich w_ nagrodzeń nauczycieli na poszczególnych topniach awansu zawodowego w

szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski VII 2018 roku. W wyniku. przeprowadzonej analizy

stwierdzono, iż nie będzie. dopłaty do żadnego 'li! stopni. W sprawozdaniu Vi{ każdym stopniu

awansu zawodowego jest nadwyżka wypłatech przez powiat w stosunku do VI'')'J nagartych

średnich.

w Zl' iqzku z brakiem chętnych do dYSktfSji Przewodniczqcy rady Marek Świqte« twierdził, że Rada

Powiatu przyjf}la prawozdanie z wysoko 'ci średnich wynagrodzen nauc ycieli no:po ze ególnych

topniac h awansu zawodmvego w szkołach prowadzonych prze z powiat kolski w 2018 roku, pl' ez

aklamację; prawozdani stanowi załqcznuc nr do protokołu

Ad 9. Podjęcie uchwaly w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2019

rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzy nali projekt uchwały wraz z

mat rialami na ej. Nikt z radnych ni wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek ŚWiątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego

planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2019r. W glosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych.

W jego wyniku uchwala została podjęta l glo ami "zan
, () gZo ów "przeciw" i O gio Ól

"wstrzymujqcych się ot. Imienny Wyk'1Z głosowania w w/w sprawie stanowi ałqcznik nr 8 do

protokołu.

Uchwała .wstała p.odję:ta, oznaczona r V12412019 i sianowi załqcztlik nr 9 do protokollł.



Przerwa obradach od godz. 14.50-l5.15

Po pr.zcrwi· nieobe ni: radny Ryszard Kasiore.k i radny Cze law Marek

Ad 10. Pndjęcie ucEn rały w prawlt~ rocznllgo planu prac . tal ch Kemi ji Rady Powiatu

Kolskiego na 2019 rok.

Przew dnieżacy rady Mar k Światek poinformował. ze radni otrzymali proj kt u hwały wraz z

materi Iami na e ~ę. ikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodntczqc rady Marek Świqtek poddał pod glosowani,f;).projekt uchwały I prawie rocznego

planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 20191: W glosowanhl imiennym udział

wzięło 15 radny ·h. Wjego l-I-' n/ku uchwała zo tała podjęta j 5 glosami "za", Oglo.wSI", "przed .• " i

Oglo 'ów .,.~ urz mujqcych . tę ". Imienny 1> kaz g/o Ol> ania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10

do protokołu.

Uchwała w taili po(ljęla, (}ZllaC~mU1 'r V/2512019 i stano 'lIi załącznik lir 11do protokołu.

d 11. Podjęeie uchwałv v sprawie kargi zlożone] na dzialaID.oś·ć dyrektora Powiatowege

Zarządu nrł'lg l, Kole.

Proj kt uchwał. odczytał prze, odnicząey Komisji karg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak

'kargę Pana M. '. z dnia 20 grudnia 2018r. na działalność dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w

Kole uznaje si, za h ezza adrią.

ie było dyskusji nad projektem uchwał

Pr el' odniczqcy rady Marek Światek poddal pod glo "owanie projekt uchv {Iły - prawie skargi

złożonej na dziulalnos ~dyrektora Powiałowego Zarzqdu Dróg MI Kole.

W glo owaniu imiennym udział wzięło J 5 radnych. W Jego wyniku uchwała zo tała podjęta 15

glosami .,::::a", Og!o.W)·w ..przeciw" i ()gID. ów" MI trzymujqcych ię". Imienny wykaz glu iowania w

UJ sprawie .nanowi załącznik nr J 2 do protokołu.

Uchwał« została podjęta. oznaczona Nr VI26/2019' i sianowi za/licznik lir 13 tI(J /1rl)lI)kolu.

Obrady opu 'dl radny Jarosław Sobański

Ad 12. Podjęcie uchwały 'w -'prawic t): ierdzenia przekształcenia dotycbczasowego

trzylemłego liceum ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego l Kole przy ul. BlizU3

37,62-600 Kolo w czrereletnte liceum o'gólnoluz'tałcące im. Kazimierza Wielkiego lV Kole

prZJ" ul. Blizml 37, ,62-600 Kolo ..



aczelnik Wydziału Oświaty, Kujtury i Sportu Anna Pajor poinformowała, że zgodnie z

założeniami re ormy edukacji z dni m Ol.09.2019r. dotycbczasov e 3~ letnie ic a
ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum sta] się 4- letnimi liceami ogólnokształcąc nu na

podbudowie B-letniej szkoły podstawowej, natomiast 4 -letnie technika na podbudowie gimnazjum

staj się 5- letnimi technikami na podbudowie 8- letniej szkoły podstawowej. Dotyczy to

wszystkich uch al. które został przedłożone Radzie Powiatu.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały, Komisja Spraw Społec nych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały,

Przewodniczqcy rad Marek ŚWiqtek poddał pod glosowanie projekt uchwały li' sprawie

stwierdzenia przekuta} enia dotychczasowego trzyletniego li eum ogólnahztalcqce TO im.

Kazimierze Wielkiego w Kole przy ul. Blizna 37. 62-600 Kolo w czteroletnie liceum

ogćlnokssralcqce im. Kazimierza Wielkiego w Kole przy ul. Blizna 37, 62-600 Koło. W gło owaniu

im! nnym udział wzięło 14 radnych. W jego wynihl u hwała zo tała podjęta 14 glo am! •.zal
', O

głosów "przeciw" l O głosów" w :Irzymujq ych tę "~o Imienny 'wykaz głosowania w WĄi' sprawie

stanowi zatqcznik nr 14 do protokołu.

Uchwałil ulstilła podjętaj OZłUleZOnll Nr V12712019 i stanowi załqcZJ~ik nr 15 do protoko.łfl.

Ad J 3. Podjęcie uchwnły w . prawie stwierdzenia przekszraleenia dotychczasowegO'

trzyletniego Ueeum ogólnO'kształcącego wchodz:ącego w skład ZespoJu SzlcóJ Technicznych

w Kole pr.ly ul. KnIejowej 1I, 62-600 Kolo w czterelerme liceum ogólnokształcące

wchodzące 11 kład Zespolu Szkół .echnicznycb w Kole przy ul. Kolejowej H, 62.-600

Kolo.

'ie b ło dyskusji nad pr jekt in u hwały, Komisja Spraw Społ cznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

PI ~ l odniozqcy r(.ldy Marek Svviątd poddal pod gło owanie projekt uchwały sprawie

stwierdzenia' przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego

wdwdzqcegn skład Zespolu SzklJ! Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Kolo w

zteroletnie liceum ogćlnoksztulcqce wchodzqce w skład Zespołu S kół Technic nych w Kole przy

ul, Kolejowej 11. 62-600 Kolo. nr glosowaniu imiennym udział wzięło 14 mchu ch. Wjego wyniku

uchwala za. lala podjęta 14 głosami OJ za ", Ogłosów "pl-eciw" i () głosów" wstrzymujqcych się ".

Imienny wyka_ glo,\'owania w li! V sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwala :zostala podjf,ta, oznaczona Nr V12812·019i ,ljtmwwi lJllqcznik nr J 7 ,lo protokołu.



Ad 14. Podjęele uchwały w . prawie stwierdzenia przeksziah:cnia d.otychcza owego
trzyldnicgu lic'l:lim ogl'tlnoksztalcącego dla doroslych wchodzącego w skład Zespolu "zkól

'Techniczny h Kole przy ul. Kolejowej 11, 6,2-600 Kolo w C7.teroletnic liceum

ogólnol ztalcąee dla doreslvch wchodzące w skład Zespołu Szkól Technicznych w Kole

przy ul. Kolejowej u, 62-600 Kolo.

Nie było dysku ji nad projektem uchwały. Komisja Spraw połecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.
Przewodni zqc rady Marek Świote]: poddal pod glosowanie projekt uchwały w prawie

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnukształcącego dla

dorv.!dych łl'chudzqt:ego 1'1/ skład Zespołu Szkl.Jł 1ec/mic_l1ych w Kole przy ul. Kolejowej l I, 62~600

Kolo czteroletnie liceum ogólnokształcące dla doro łych wchodzqce W skład Zespołu Szkół

Techni ;nych w .Faleprzy ul. Kolejowe] 11, 62-600 Koło. W głOSOlI aniu imiennym udział wzięło 14

radnych. Wjego wyniku uchwala została podjęta 14 glosami 'lzaj~ () głosów "przeciw" i Ogłosów

"wstr_ymująqch się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi zaJącznik nr 18 do

protokołu.

Uchwała wstała jJodjt;tat oznaczona Nr V1Z9/20'19i startowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały ",r prawie t~rierdzcnia przekształcenia dotychcza.sowego

czrerolernieao technikum wchedzącego w skład Zespołu ilkól Teelullicznycb w Kole przy

n], Kolcjo~wcj Ll, 62-600 Kolo w pięcioletnie tecbnikum wchodzące w sklad Ze polu Szkól

Techuj,czn ch w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62~600 Kole,

Nie b lo dvskusii nad proj tern uchwały. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodnicza 'rad Mewek 'wiąrek podd ,{ pod glo awanie projekt uchwały )II sprawie

stwierdzenia przeksstałcenia dot chczasoweeo czteroletniego technikum wchodzqcego w kład

Zespołu Sskćtle hnicznych l' Kole przy ul. Kolejowe] 11, 62-600 Koło w pi doletnie technikum

wchodzące w skład Ze polu Szkól Technicznych 111 Kole prz ul, Kole/owej .11, 62-600 Kolo.

W glosowaniu imiennym udzial wzięło 14 radnych. W jego ~vyniku uchwala została podjęta 14

glosami ,,~a'l, Ogłosów .,przeciw ' i Ogłosćw; wstrzymujqcych się H. imienny wykaz głosowania w

1w sprawie stanowi załqcznik nr 20 do protokołu.

Uchwał« ZO':tala pmljęta oznaczone I' V/JO/J019 i staltm.,.i załącznik nr 2J da protokołu.



Ad 16. Podjęeic ucbwały ,,,"' spra ie twierdzenia przek ztałeenia dotychczasowego

trzyletniego Eiceum ogólnoksztalcącego wchodzącego w kład espołu Szkć] Rolnicze

Centrum 'ztałcenh\ t.a ~riczneuo im. tani Iawa •.taszica w Kościelc« przy ul Kościelnej

4, 62-604 Koś cielec w czteroletnle lleeum ogólnokształcące wehodzące t sklad Zespołu

zkół Rolnicze Centrum K ztałcenia U tawieznegn im. Stani 'lawa Staszica w Kośeiejcu

pr.zy ul. Kościelnej 4,.,62-6041 ościelec,

Nie było dyski sji nad projektem uchwa '. Komisja Spraw Społeczn ch pozytywnie zaopiniowała

projekt uchv al ,

Przev odniczqcy radv Marek Ś, iqiek poddał pod glo owanie projekt uch» ary w sprawie

stwierdzenia przekształcenia dotychcza. owego trzyletniego liceum ogolnoksztatcacego

wchodzqcego w skład Zespołu zkól Rolnicze Centrum Kształcenia U. tawicznego im, Stanisła» a

ta zica w Ko iciel u przy uf. Ko.~ ielnej -I, 62-604 Koście/e c w czt roletnie liceum

ogólnoks:;tal qce wchodzące w kład Zespołu Szkól Rolnicze Centrum Kszrałcenia Ustawicznego

im, Stanisława ttaszica w Ko icielcu przy ul. Koscielnej 4, 62-604 Koscielec. W głosowaniu

imiennym udział wzi In 14 radnych W Jego wyniku uchwała zo tała podjęta 14 glosami .aa". O

głm.ów "przecil " i O głosów" w trzymujqcycit 'ię ", Imienny wykaz gloso ania w HI iprawie

tanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ucltwala tO tala podjęta, oznaczona r VIJl12019 i; tanow! 'Załącznik nr 13 do protokułu.

Ad 17. Pedjęete uchwal), "" ;pr:a.wie stwierdzenia przek ztatcenia dotyehezasnv ego

trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla derosł cb wchodzącego w sklad Zcspolu Szkół

Rolnicze enrrum ztałcenia _stal ieznego im. Stani ława taszlea w Kościelcu prz~

ul (ościclnej 4t 62-604 Kościelee ' ezreroletnl lic'eum ogólnoks:dnłcące dla. dero łych

'Wchodzące" kład Zespołu •.zkół Rehrieze Centrum K ztałeenia U ławianego

im. Stani jawa 'fa ziea w Koście)(,:u przy ul. Kościelnej 4, 62-604 Koś cielec.

ie było d. ku ji nad projekt m uchwały. Komisja Sprav Społecznych po t -wnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodnicza J' rady Murek '}I iqtek podda' pod glo owanie projekt uchwały w sprawie

~twi?rdzel7ia prz ksział nia dol) h tasowego trzyletniego liceum oqólnokształcqcego dla

dorosłych H/chodzącego w kład Z,, 'Palu Szkć! Rolnicze Centrum KJ.ztalcenta Ustawicznego im-

Stanisława • taszica W Kościelcu przy ul, Ko 'cielnej 4, 62-604 Koscielec w czteroletnie liceurn

ogćlnokształcqce dla dorosłych wchodzące w skład Zespołu S k61 Rolnicze Cenirum Kształcenia

Ustawicznego im, L tanisława . taszica U' Koscielcu prz ul. Kościelnej 4, 62-604 Koscielec. W

głosowaniu imiennym udział wzięto! 4 radnych. Wjego wyniku uchwala zo talapodjeta 14 glo ami



"za ", O g/o ów "przeciw" i O glo ;ów .wstrzym ujqcyc h się !P, lm ienny wykaz głosowania IW w/w

sprawie stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

UchwaJa ~osUtlitpm1jęla OVltJczona Nr V/31110J9 i si/lnowi zalqcznik n» 15do pI'otokołlł.

d 18. Podjęcie uehv aly W sprawie srwlerdzema przekształcenia dotychczasowego

czteroletniego tecbnikum wchodzącego wsklad. Zespolu zkól Rolnicze Centrum

Kształeenia ta vie nego im. tanisława Sta zlca w Ko~eleku p••.zy ul. Kościelnej 4t 62
604 Kaścielec \,r pięcioletnie technikum wchodząee \li sklad Ze.spolu Szk61 Rolnicze
Centrum Ksztalcenla Ustawicznego im. StłlnisJawa tasziea w Kościelcu przy

ul. Kościelnej 4,62-604 Kościelec.

ie było d . kusji nad projękten uchwał _ Korni ja Spra s Społecznych pozytywnie z iopiniowa a

projekt uchwał ..

Prz wodniczqcy rady Marek ,Ś'wiqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały 'IV sprawie

'twierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum wchodzącego w skład

Zespołu Szkól Rolnic e Cenirum Kształc nia Ustawicznego im, Stanisława Staszica w Kościelcu

przy ul, Ko icielnej 4, 62-604 Ko ieielec w pięcioletnie technikum wchodzqce w skład Zespołu

S kół Rolnicze Centrum K iztaleenia Ustav icznego im, tanisława Staszica IW Kościelcu przy

ul, Kos ielnej -1, 62-ó{)4 Ko 'cielec. W gloso aniu imiennym ud~i(lł wzięło 14 radnych, W jego

wyniku uchwała została podjęta 14 glosami J! za", ()głosów "przeciw OJ i Ogłosow " w trzymujqcych

się' - Imienny wykaz glosowania 'IV w . .prawte stanowi załqcznik nr 26 do protokołu.

chwała została podjęta, OZlIaCZOtla Nr V/33/2019; .tanowi Zll:.łlEc'Zniknr 27 do protokołll.

d 19. Podjęcie ucbwaly w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia dotychezasmvego

czten"lIetniego teehnlkum wehodząeege w klad Zespelu Szkól Ponadgimnazjaloycb w

KJodawic prLy uj. Mickiewicza 4 62-650 Kłodawa w pięcioletnie technikum ch.odząee w

skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjaln ch \ Klodawłe przy ul. MIckiewicza 4, 6Z~650

Klodalvn.

ie było dyskusji nad projektem uchwały. Komisja praw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

proj ekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek \viqtek poddal pod glosowanie projekt uchwał w sprawie

stwierdzenia przekształcenia dotychcza owego czteroletniego technikum wchodzqcego w skład

Ze polu Szkól Ponadgimnazjalnycłi w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4. 62-650 Kłodawa w

pięcioletnie technikum wchodzqce w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy

ul, Mickiewiczu -I. 62-650 Kłodawa. W głosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. W jego



yniku uch: ała została podjęra 14 glo, ami Ijza
1j
, Ogłosów. przeciw" i Ogłosów" wstrzymujqcych

-ię' . Imienny wykaz glosowaniu w l'fY spra: ie : larw ; załqcznik nr 28 do protokołu,

Uchwata zostala 1'0{ljętt1J oznaczona r V/3412019 i stanowi załqcznik nr 29 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwab w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychezft Ol ego

tn~ letniego liceum ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej wchodzącego w kład

Ze polu zk:ól Ponadgimjrazjalnych ,'r' Kłodawie przy ul. Micldewieza 4, 62-650 Klodawa
W czteruletnle liceum ogólnokszt:llcą~e im. Marii Konopnickiej wcbudzące wsklad Zespołu

S'r.kłJIPonadu-imnazjalo) ch l Kłodawie przy u]. Mickie\! teza 4 62-650 Kledawa,

ie b. lo d. sku ji lad projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwał.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddal pod głosmv(mie projekt uCłrw(lly w sprawie

stwterdzema pr~eks~J(llceni(l dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnok. ztałcqcego im.. Marti
Konopnickiej l chodzącego w kład Zespołu Szkól Ponadgimnazjałnych w Kłodawie przy

ul. Mickiewicza -1:, 62-650 Klodawa MI czteroletnie liceum ogólnokształcqce im. Marii

Konopnickiej wchodzące kład Z polu Szkól Ponadgimnazjałnych w Kłodawie przy

ul, Micktewicza 4, 62-6 O Kłodawa. W głosowaniu imiennym udział w-jęło J 4 radnych. Ul jego

wyniku uchwala ':0 'fala podjęta 14 glosami ..za". Ogłosów "przeciw" i Ogłosów ..wstrzymujqcych.

ię". imienny wykaz gloso anta w t1i/W, prm ie tanowi załqcznik nr 30 do protokołu.

Uehwała zostałe p~)(ljęlil,oZl1aczona Nr V/35/2019 i stanowi włqcznik m'11 do protokołu.

Ad 21. Podjęeie uch ivaly \\' sprawie twierdzenia przekszrałeenia dotyehezasewego

trzyletuiego Eiccum ogól:nokształcąccgo dla dero łyeh. wchodzącego w 'kład Zespołu Szkół

PonadgimDazjalnyd. w Kledawie przy ul. Mickiewicza 4, 62-650 Klodawa w cztereletnle

liceum Oąółn.oksl;talcące dla dero łych wchodzące w skład Zespołu Szkól

POJłHdg~nU1ą:zj;dpycb w Kłodawie pn.;y ul. Mjckiewi·czn 4, 6·2~650Kłsdawa,

Nie było d skusji nad projektem uchwały, Komisja Sp aw Społecznycł pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodnicze y rady Marek Śłlliqlek poddal pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

twierdzenia przeksztalcenia dotychcza owego trzyletniego liceum ogćlnoksuaicqceg» dla

dorosłych wchodzqcego w skład Zespołu Szkól Ponadgimnazjatnych l Kłodawie przy

uf. Mickiewicza 4. 62-650 Klodawa W czteroletnie liceum ogolnokształcqce dla dorosłych

wchodzqce \i' skład Zespołu S kół Ponadgimna ifalnych 111 Kłodawie przy ul, Mickiewicza 4, 62-

650 Klodawa. W glo -owaniu imiennym udział wzięło 14 radnych W/ego wyniku uchwala zo lala



podięu: 14 glosami "zali, () głosól-t, "przeciw" j Ogłosów o' wstrzymujqcych się". Imienny wykaz

glosowaniel 11' l< /11' sprav fe stanowi załq imik nr 32 do protokołu"

Uchwałe została podjęta, oznaczona Nr V/36/20.19 i stanowi zalqcZ1lik nr 13 do protokołu:

Ad 22. P'odjęcic uchwali \ prawie stwierdzenia przekształcenia dotycbczasowego

trzyletniego liceum ogólnok. ztaleąeego ehodzącegu w kl9d Zcspolu Szkół Ekonomiczno-

dministracyjuych im. W1i t. Grabsklch w Kole p'ny ul. Sienkiewicza l~ 62·600 Koło w
czteroletnie Hceom ogólnokształcące wchodzące w skł.ad Zespołu Szkól Ekonomiczno -

Administr41..:yjnych im. Wł i Sł. Grab 'kkb w Kole prL;y ul. Sienkiewicza 1,62-600 KoJo..

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Korni ja Spraw połecznych pozytywnie zanpinio ała

projekt uchwal s :

Przewodniczqc rady Mare]: L~wiqtek poddal pod gło.mwanie projekt uchwały w sprawie

stwierdzenia przekształcenia dotychc2Q."owego trzyletniego liceum ogólnoks_tałcq ego

wchodzqc go w skiad Zespołu Szkól. Ekonomiczna - Admini tracyjnych im. Wl i St. Grabskich w

Kole przy ul. Sienki 'wicza l! 62-600 Koło W czteroletnie liceum ogćlnokształcqce wchodzqce w

skład Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im, Wf i St. Grabskich w Kole przy

ul. 'jenkiewic:w I, 6~-60() Koło. Higlosowaniu imiennym ud lał wzięło 14 radnych Wjego wyniku

uchwala zo "lala podjęta J.t glosami "za'i, () gło: ÓW "pr_eci · i O głosów, 14.(fzyr11ujqcych ' tę ".
Imienny wykaz glo owania w w 4' sprawie stanowi załącznik nr 34 do protokołu,

Uchwała została podjęt(l~ oznaczon« Nr VI371201fJ i stanowi zalqcznik 111' 35 do protokołu.

Ad 23. Pod,ięcie uch," nI)' l'1 sprawie twierdz.enia przeksztalcenia dotychczasowego

tr.eyletni~go lłccum ogólnok~ztalc~!cegł)dla. doroslych wchodzącego 'lV skład Zespołu Szkół

konemlcznn - dudni tnu:yjRych hu. \VI i r, Grabskich. w Kole przy ul. 'ienkiel1 ieza I,

,62-600 Kojo czteroletnie lleeum ogólnoksztalc~lce dla doro l ch wehodzące W skład

Zespoili zkół EloROlioiezno - Adminjstracyjn. ch im. WE i t. Grabskich. \ Kole przy

ul. Sienkie i\>ieza 1 62-600 Kolo.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

proj ekt ue 11wal' .

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek: poddał pod glosowanie projekt UCh'j.1I(11y w sprawie

stwierdzenia przek: ztałcenia dOLychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla

doro łych wchodzqcego HI 'kład Ze 'polu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych im. Wl i SI.

Grabskich l-V Kole przy ul. ienkiewicza l, 62-60fJ Kolo w czteroletnie liceum ogiilnoksstałcqce

dla dorosłych wchodzqce l skład Zespołu Szkól Ekonomiczno - Admini: tracyjnycb im. Wl i l.

Grabski h w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62~6()O Kolo. W glo owaniu imiennym udział wzięło



J.f. radnych. W jego wyniku uchwała zostala podjęta 14 glo ami I za", O głosów "przeciw" i O

głosów" wstrzymujqcych ię ", Imienny w kat glosowania W "Ił! v sprawie stanowi załqcznik nr 36

do protokołu.

Uchwała 'lO tała po(ljęfa, oznaczona r VIJ812019 i stanaw.i załącZ/liii Itr 37 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie achwały ~ sprawie stwlerdzenia przekształe nia dotycheza -0;\' ego

zternletnlege techmkua; wehcdzącego w skład Zespole zkól Ekonomi'C"Lno

dmini traeyjnyeh im. 'VI iSt. Grabskich w Kole przy ul. lenkfe "t'icza l, '62-600 010 v

pięciolch1ie tcchnil um wchodzące w kład Zespołu Szl ól ~konomiezno-

Admini tracyjnyeh im. Wl i t. Grab kich w Kole przy ul. ienkiewieza t, 62-6.00 Kolo.

'ie było dy. kusji n d projekt m uchwały. Komisja Spraw połecznych pozytywnie zacpinio ała

projekt uchwały.

Prz wodniczac rad)' Murek Świq: k poddał pod glosowanie projekt uchwały l sprawie

. twierdzenia przek: ziole inia dotycbczasov ego czteroletniego technikum wchodzqcego •kład

Zespołu ~kół Ekonomiczno - Admini tracyjnych im. Wf i St. Grabskich )fi Kole przy

ul. Sienkiewicza J, 62-600 Kulo , pięciolewie technikum wchodzqce w skład Zespołu S_kół

Ekonmnlc;ZJW- Adminislrw:yjnych im. Wl i t. Grab kich ~ Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600'

Koło. W glosowaniu imiennym udział wzięło J./ radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta

14 gio ami "za II. O'giosćw .'przeciw' i Og/OSÓl'" ;, l strzymujqcych się". Imienny wykaz glosowania

1'. w/l sprawie stanowi załqctnik nr 3 do protokołu,

Uchwała została podjęta" oznaczona Nr V/39/2()J9 i tmwwi zalqcwik nr 39 do protokoł«:

Obrady opuscli radny lv/arek Tomleki

-d 25. Podjęcie uchwały w sprawie prLy,ięci ••od Woj~",od~ Wielkopel kiego zadań z zakresu

admini. traeji rządo .rej.

Projekt omówil naczelnik Zenon Wasiak. Podj ecie uchwały jest konieczne do podpisania

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w 'prawi zawierania

umów fi prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji lekarskiej.

Przyjęci od 'iY ojewudy Wielkopol kiego adań publicznych administracji rządowej związanych z

przeprov adz-eniem kwalifikacji \ ojskow j w 20.191'.dotyczą przeprowadzenia bada] lekarskich

osób podlegających kwalifikacji wojsko' ej o "O' pokrycie o" tó t, .hże badań.

ie było dyskusji. Komisja Go podateza pozy ty wnie zaopi aiowała projekt uchwały,

Przewodniczqcy rad Marek twiqtet: poddał pod g/o owanie projekt uch» aly w sprawie przyjęcia

od Wojewody Wielkopol. kiego zadań zakre u administracji rzqdowej. W glosowaniu imiennym



udiiał wzięto i 3 radnych. W jego wyniku uchwała zo lala podjęta 13 glo. ami '.za III O glo ów

"przed "i O g/o ów "wstrzymujących się ", Imienny wykaz gło awania w '\I Iw 'pruwie 'tanowi

zalqcznik nr 40 do tu otokołu.

Uchwal", Yl!itala p(}{fjęta~ {}yUl.c;mUl Nr V/4012019 i stanowi załącznik n« 41 (lo protokoł»:

d 26. I'odjęcie uchwały w sp,rawie ,,')'zlul.czćnia Radnego Rady Powiatu Kolskiego d.o

Komisji Honorowej w sprawie ustanowienia. tytułu honorowego ~,Za Zasługi dla Powiatu

Kolskiego .

Nacz Inik Z non Wasiak omówił pro] kt uchwały. Kornisj Honorową tworzą: Starosta Kolski,

Przewodniczący Rudy Pov iatu Kolskiego, Członek Zarządu Powiatu w kazany przez Zarząd

Radny Powiatu Kol k3ego ws azany przez Radnych i Sekretarz Powiatu Kolskiego. W związku z

powyższym zachodzi potrzeba wskazania jednego z radnych do składu Komisji. Prop nuje się

kandydaturę rudnej Ewy o chedalski ej. Przewodniczący rady Marek Świątek dodał że radna

wcześniej wyraziła na i mie zgodę na prac w Komisji.

ie było dyskusji. Korni ja Gospodarcza pozytywnie zaopini wała proj kt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek twiqtek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

l yznaczenia R tdnego Rady Powiatu Kolskiego do Komisji Honorov ej UJ sprawie ustanowienia

tytułu honorowego .!La Zasługi dla Powiatu Kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło J 3

radnych. Wjego wyniku uch ala zo lała podjęta 13 glo ami "za", Ogłosów .przeci "i Ogio ów

.'wstrzymujqcych sir "_ Imienny wyka_ glosmFania w l IN sprawie stano» l ałączn.ik nr 42 do

protoko! u.

Uehwał« tostola podjętll,. OZnttCZOlUl Nr V/4J120J9 i stOlUJ1Vi ZllłqąJtik nr 43 do prololwłll.

Ad 27. Pedjęcic lichwa. w sprawie zmiany uchwaly R~ldy Powiatll Kolskiego nr

LUJ/343/201 R 7. dnin 27 września 2018r. w sprawie opIat 7.Jl usuwanie i parkowanie

()oja:zdó, na parkingaeh strze:ton· ch na terenie Powiatu Kolskiego.

Projekt omówił inspektor Sławomir Wojty siak. Rada Powiatu podjęła w dniu 27 września 200181".

uchwałę w spra 'i płat za u. uwani ipark wani ..pojazdów na parkingach strzeżonych na t renie

PO\! latu Kolskiego, które mają obowiqzywać 20 19r. Dotychczasowe tawki opłat wprowadzone

uchwałą Rady Powiatu i ich procedura ustalania zostały podwazone przez Prokuraturę Rejonową w

Kole z czym ostatecznie zgodziła się Rada Powiatu Kolskiego uchylając uchwałę

nr XXXDU268/20l7 z dnia 26 października 2017r. Aktualne stawki zostały wskazane przez

podmioty uczestniczące w procedurze zap tania ofertowego 'IN zakresie świadczenia usług

polegających na usuwaniu i umieszczaniu pojazdów na parkingach strzeżonych na t renie powiatu

kolskiego.



Proponowane stawki za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie

powiatu kol ki .go w. kazane pr.rez podmioty uczestniczące w procedurze zapytania ofertowego 'ą

koszt. mi rzecz. istymi i nie przekraczają wysokości maksymalnych kosztów określonych

corocznie w drodze obwieszczenia \I Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej .Monitor

Polski" na rok 20 19r,

je było dyskusji nad projektem uchwały. Komisja Go spodarcza pozy ty nie zaopiniowała projekt

uchwały,

Przewodniczqcy rady '\.farek 5'v.tiqtek poddal pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwaly Rady Powiatu Kolskiego nr LII!/343/2018 z dnia 27 wrzesnia 2018r. W sprawie opłat za

usuwanie ; parkowanie pojazdćw na parkingach strzeżcnych na terenie Powiatu Kolskiego.

W glosowaniu imiennym udział wzięło 13 radnych. W Jego wyniku. uchwala została podjęta 13

glo ami "za'l, Oglo:ów "przeciw!" i [} g/o ów" wstrzymujqcych się". Imienny wykaz glosowania w

w/w 'prawi' stanowi załqcznik' nr 44 do protokołu.

Uchwala została pofljr;ttl, .(JznaCZOllU Nr V/42/2019 i stanowi zalqcZ1lik nr 45 do protokołu.

Ad 28. Podjęcie uchwal}' \ sprawie vprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 ·91".

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na

posiedz niu Komisji Budżetu j .•inansów, Przedstawił dodatkowe zmiany które powstały po

terminie p zesłania projektu u hWL ły (załącznik nr 46 do protokołu).

Przystąpiono do dyskusji

.Radna AUeja Wapi isk..••

Czy są plany v',..zakresie zagospodarowania budynku na ul. Mickiewicza w Koje'?

taro ta Kolski Roher. KroJlidlowsld

Komendant Powiatowy Policji w Kole z rócił się do Zarządu z propozycją. aby ten obiekt

przeznacz ć na cele uh orzenia no ej Komendy Powiatowej Policji w Kole, Podjęta była rozmowa

z z-cą Komendanta Wojewódzkiego w Poznaniu na temat tej inicjatywy. Policja jest gotowa przejąć

ten bud nek, jednak me dysponuje środkami na wykupienie stąd propozycja amiany polegająca

na p zekazaniu na rzecz Powiań vyre nontowanego budynku na ul Sienkiex icza (po byłej

księgarni) plus parking z garażruni przy ul, Prusa, Budynek na ul. .) Maja i Sienkiewicza nadal

pozostaje w zarządzie policji z tego tytułu, że w aktach jest zapis że budynek może być

przeznaczony tylko na cele bezpi eczeństwa publiczr ego. Są to wstępne rozmowy.

PrzewodniczQcy rady Marek Swiątek

Czy policja po, iada środ ina wyremonto ranie t go budynku?



.._'urosła Kolski Robert Krophnow ki

Jest to 'IN zakresie policji. Budynek obecnie niszczeje, następuje degradacja. Jeżeli policja przejmie

ten budynek. to będzie zadanie centralne budowy nowej komendy w Kole. Rada Powiatu musi

wyrazić wole na takie rozwiązanie.

Komisja Budżetu iFinansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

Prze odniczqcy Rady lv/arek twtqiek poddał pod gio m anie projea uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r: W głosowaniu imiennym udział wzięło 13

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 13 glosami ,,~(lrl, () glosow "prMecitl'" i Oglosów

"wstrzymujących si~ ". imienny wykaz glosowania li' w sprawie stanowi załqeznik 1'11" 47 do

proroka/u.

Ud,wała ~o ·tala podjęta oznaezona NI' V/43120'19 i stanowl załącznik nr 48 do protokołu.

Ad 29..Od pow ictlzj nn interp cincj C izapytan ia,

Starosta Kolski Robert Kropidłoweki udzielał odpowiedzi na zapytania j interpelacje radnych na

bieżąco.

Ad 30. Wołu głosy iwnio li.

Przewodnicząc, rady darek lwiątek poinformował. że:

- w dniu 18 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Kol odb dzie ię zkolenie na temat Statusu

prawnego radnego", które prz~pro adzi dr Bartosz Mel1d~k z WOKiSS-u, Szkolenie będzie

przeprowadź n w godz. 10.0-14.00.

- Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan zaprasza na XX Regionalu Zawody Radnych. Wójtów.

Burmistrzów, Prczydentó tarostó r Tenisie Stołowym - Memorialne im. Krzy ~ztofa

Szkudlat a, któr odbędzie si dniu 09 lutego 2019r_ w Witkowie (załaczni nr 49 do protokołu)

- Jeden z radnych zaproponował, aby wyznaczyć dyżury radnych. Przewoduiczący rady prop nuje,

aby dyżury były pełnione w wybrań m dniu t_ godnia w sali. 104 tarosn a Powiatowego w Koje.

Harmonogram dyżurńv zostanie ustalony w najbliższym czasie.

- jest propozycja zakupu tabletów dla radnych, al pod warunkiem, e wszy c radni adeklarują,
ze wyrażaj zgodę na przesyłanie materiałów na sesj w wersji. elektronicznej.

Radny Marek Marciniak

U zględniajac prośbę filie zkańców miejscowości Kłodawa, zwraca się z wnioskiem o podjęcie

rozmów? Gminą Klodawa celem współfinansowania budowy ode-inka ul. Toruński j od posesji



nr 52 do skrzyżowania z LIt. Cegielnianą w Kłodawie. Droga jest gruntowa z widocznymi ubytkami

co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na w/w odcinku. Niezbędnym jest

położeni na i .rzchni bitumiGl.ncj na omav ianyrn odcinku drogi. W związku z przyjętymi

zasadami wymagane jest współfinansowanie 40% ko ztów budowy odcinka ul. Toruńskiej przez.

gmin Kłodawa, Za zasadne uważa si przygotowanie kompleksowej dokumentacji 20191'.cel m

przygotowania inwestycji w 2020r. (ujmującą odwodnienie, nawierzchnie jezdni i chodniki). Dodał,

że dł ugość odcinka \V)'110 i 20 Om.

Popiera v niosek radnego Marka Marciniaka, Uważa, re służby drogowe po ustąpieniu mrozów

powinny doraźnie wyrównać nawierzchnie dróg równiarką,

R@dna,AUeja "\-Vapińska

Zwraca się do Zarządu. aby przygotować w bieżącym ro u dokumentacje na ul. Konopnicką w

Kole, Projekt dokumentacji kosztuje 35000.00 zł. Moimi. lo wykonać ze środków 7. nadwyżki

budżetowej,

Starosta K.olsld Robert KrlOpidłowski

Zasadne są zgłoszone wnioski t~lko władze gmin powinny wspierać Powiat w realizacji tych

inw sty ji. Dokumentacje powinny być opracov ane dla dróg. które będą miały dużą. szanse na

realizację- Szkoda by oby wykonać dokumentacj . a ni będzie potem woli ze strollY władz gmin na

realizację zadania 1dokumentacja z;czasem stanie się nieaktual la.

Pt'"Lęwod nicz.ą,cy rady Ma rek Ś'wi ą t'ck

K n ultowal ten temat z dyrektorem Grzegorzem Kujawą i dowi dział się. że szacunkowy koszt

f, montu ulicy to 2 500 000,00 zł. Jest to duża inwestycja, można pomyśl ć o położeniu nakładki

bitumicznej gdzie ku zt wynosi 40000,00 zl,

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa

Potwierdza, że nakładka na płytach jest możliwa, pozwoli. to na zacho van' b pieczeń twa do

poruszania się użytkowników po tej drodze, Mogą wystąpić sp kania po jakim czesi l tak jak lo

miało miejsce na ul. 3 Maja w Koje. Zgodnie z dokumentacją z 20061". remont ulicy ",?,maga

wykonania odwodnienia, wykonania zatok i miejsc parkingowych. Przy obecnych cenach

W~konawców kwota 2500000,00 zł może o azać si . za mała.



Radna AlieJa

waża, że najeży prz pro ad ić rozmowy z burmistrzem miasta ola w zakresie rozbudów ut

Konopnickiej w Kole.

Przypomniał. że ul, Toruń ka jest ulicą gruntową ijest ulokowana centrum miasta, Ubytki w tej

drodze gruntowej \.. st puj: na głęboko 'ci do 0..5 111. Odcinek drogi o 200 ID. Zasada jest

wykonanie dokumentacji dla tej dro i kt Ta b dzie v ażna przez 3 Jata.. L kłada obietnicę. ż dołoży

wszelkich t rań, ab I gmina partycypowała 40% v realizacji tego zadania.

Ad 31. Zamk ięcle obrad ..

Prz wodnicz cy rady Marek Świątek zamkn ł obrady V s sji Rady Powiatu oj ki go O godz.

16J{I.

Protokółowała:

Malwin' Morzyoka

~l lutWJ. N.ow~c.lLe..-
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