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1. O twarcie 'e 'ji

Otwarcia obrad Vl [ eSJl Rady Powiatu Kolskiego o godz. ]., 00 dokonał przewodnicz, c rady

Marek' wiątek.

2. Powitanie aości

Przewodniczący rudy powitał radny h, naczelników wydziałów, ci Ir ktorów jednostek, Pana

Grzegorza .ntki wi za ołtysa soł ctwa Bylice oloni - gmina Grzegorzew, media iwszystkich

ob cnych.

3. :,Iubowanie radne]

Przewodniczący rady powiatu Marek Świąt k odczytał rotę ślubowania: "Urocz ście śl ibuię

rzet elnie i surmernue wykonywa obov iązki v obec t arodu Polski go. strzec suvverennoś CI

int resów Pań t a Polskiego czynić wszysti o dla porny 'Ino 'ci Ojczyzny, wspólne

sarnorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych pra Rz czypo pelitej

Pol kiej". Pcinformował, że po łowie" lubuj " radna może dodatkowo wypowi dzieć formuł

.•Tak mi dopomóż Bóg",

Radna Dorota Gałdyn złożyła ślubowanie wypowiadając •. lubuję. tak mi dopomóż Bóg' ,

Po ślubowaniu Przewodnicz C Rady oraz pozostali radni złożyli radnej Dorocie Gałdyn życzenia

owocn j. pełnej sukcesów i satysfak ji pracy w amorządzie,

Ad 4. Sh"ierdzeni(.'! quonłhł

Przewodniczac rad nwierdzil na podstawie listy obecności. iż obrady Gl prawomocne,

w sesji ucz. tniczj 19 radnych. Li ta obecno 'ci stanov izałącznik nr 1 do protokołu.

d 5. Przyjęcie protokołu z VI sesji

Przewodniczący rad r poddał p d głosowanie protokół z VI e ~iRady Powiatu Kol 'kiego.

W glosowaniu imiennym udział wzi 'lo 19 radny h W vyniku gl-oso'wania protokół zastal przyjęly

18 glosami •..za", l głos "pl'zeci"'l>v ", Ogłosów "wslrzyml~iq 'Y h ją" Imi nny wykaz glosowania w

w/w sprawie stanowi zctlą znik nr 2 do protokołu.



Prze\~'odniczący rady \\ stąpił z propozycją. umiesz z nia 'IN porządku obrad projekt u hwały
sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej Ominie Miej kiej

Koło w związku 'l.e sprzedażą nieruchomości żabudo anej Kole, przy ul. Mickiewicza 27.

Zaproponował LUnie zczenie proj ktu jako pkt 13 a pozo tałe przesunąć o jeden, Projekt uchwal

zestal przesłany radn m.

J ikr więcej nie zgłasza! U\ ag do porządku obrad. li! n iqzku z rym PyZ wodniczac rady poddał

pod głosowanie przyjęcie wniosku o wprawadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie

wyrażenia zgody na odstąpienie od żqdania zwrotu bonifikaty udzielon if Gminie Miejskiej Kolo w

zwiqzku ze sprzedażq nieruchomoset zabudowanej w Kole, przy ul, Mickiewi za 27, W glosowaniu

imiennym udział wzieło ]9 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty

19 glo ami "za", Ogłos« "przeciw", a glosćw ; U,I trzymujqcych się ", Imienny wykaz g/osuwania

w W!~,Isprawie stanowi załqcznik nr 3 do protokołu.

ostępnie przewodniczący rady poddał pod glo sowanie przyjęcie porzadku obrad po zmiana 'h,

W głoso» -aniu imiennym udział wzięło 19 radnych W wyniku glosuwania porzqde]: ubrud po

zmianach został pr yjęly 19 głosami .cza", O g/OSÓl .cprzeciw", () glQ ÓW ..wstrzymujqcych ·tę ",

imienny HI kaz glosowania w l 1w sprawie stanowi załącznik nr " do protokołu

orządek obrad po uwzględnieniu wnio ku brzmi nast pująeo:

1. Otv arcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Po\ itanie.

Ślub\_)wanie radn j,

4. twierdzenie quorum,

5. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

6. Informacja Starosty z działałnoś j międzysesyjn j Zarządu.

7. Zapytania iinterpe lac ie.

8. II formacja z działalności Powiatowego Centrurn Porno y Rodzini Kole za 20I 81.
9. prawozdanie z efektów pracy organizatora r-odziny pieczy zastępczej za rok 2018.

JO. Podjęcie uchwal w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Fundu zu

R ebabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadaiącycl na realizację określonych zadań z

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niep łnosprawnych w Powiecie Kol kim w
2019r_

H, Podjęcio Lich ały w sprawie podnie ieuia Vtt'Y okości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych

zawodów ch,

12. Podjęcie uchwały w sprawIe obciążenia służebnoś ią prze . tu dział i będącej własne cią

Powiatu Kol. kiego.



, Podjęcie uchwały w sprawie w rrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrou bonifikaty

udzielonej Gminie Miejskiej Koło związku:'. sprz dażą nieruchomoś i zabudowanej

Kol prz ul. Mickiewicz 27.

14. Podję de uchwały w sprawie dosto owania nazwy zkcły Pol icealnej dla Doro 'łych v ihodzacej

kład Zespołu zkół Rolnicze entrurn Kształcenia U tawi cznego im. Stanisława Staszica 'IN

Kościelcu przy ul. Kościeln j 2, 62-604 Ko ci 1ec, która otrzymuje nazwę zkoły Poli ealnej

wchodzącej \ skład e połu zkół RoI 11icz Cenirum Kształcenia U uawicznego

im. '_tanisława ta szica w Kościelcu przy ul. Kościcln j 2 62- 604 Ko cielec.

1). Podj ie uchwały w sprawi do to ov ania nazwy. zkoły Policealn . dla Dorosłych wchodząc j
w skład Zespołu zkół Technicznych w Kole prz.y ul. Kolejowej 1]. 62-600 Kolo. która

otrzymuje nazwę zkoła Poli ealna wchodząca w . kład Zespołu 7. ół echnicznych w Kol

przy al. Kolejowej 11,62-600 Koło ..

16. Podj ecie uchwal " sprawie do stosowania nazwy zkoły Policealnej dla Doro. ł. h 'chodzącej

w kład Ze połu 'zkól Ekonomiczno- drninistracyjnych in]. l. i Wł. Grabskich w Kole przy

ul, ienkicwicza l , 62-600 Koł • któr otrzymuje nazwę zkoła Policealna wchodząca w skl I.

Zespołu zkół Ekonomi. no- Administracyjnych lm. St. i Wł. Grab ki h w Kol: przy

u], 'icn i wieża 1, 62-600 Koło_

ł7. Podjęcie uchwały spra ie zmiany nazv./y Ze polu, zkól Ponadgimnazjalnych w Kłoda, ] ,

ul. Mi ki wieża 4, 62-650 Kłodawa.

18, Pcdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomoc I1nan..ow j w roku 2019 Gminie Miejskiej

Koło na realizację zad nia z dziedzin upo Nszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Techi ik Cerami znych w Kole.

19, Podjęcie uchv al w sprawie \ prowadzenia zmian do Statutu antodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrov otn j w Koje.

20. Podję i uchwał. w pra i. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019.r.

21. Podjęcie uchwał)' w sprawie wprm adzenia zmian w wielelen iej prognozi finansowej powiatu

kolskiego na Jata 2019-2027.

22. Odpowi dzi na zapytania i interpelacje.

2. , Wolne głosy i wnio ki.

24. Zarnkni cie obrad.

Ad 6. Informacja tarosty z dzialalaości międzysesyjnej Zarządu.

taro ta Robert Kropidłowski przedstawił inf rmacj z działalności wydziałóv i jedno t k

zespolonj ch za okres od 2 ~.02,2019r. do 22.03.20191'. r. Materiały l stanowią załącznik nr 5 do

protokołu.



tarosra Robert Kropidłowski

zagadnienia:

- do onano darowizn ni ru horności zabudowań j Skarbu Państv a na rzecz Urzędu Miasta i

Gminy Kłodawa. Chodzi O Ratusz W Kłodawie. W planach je t utworzenie tam Urzędu Stanu

Cywilnego,

- odbyło się spotkanie Starosty z Prezesem Woje\Ąiódzk.lt:,go Funduszu Ochrony rodowi ka

Go. podarki Wodnej w Poznaniu w sprawIe programu związanego z usuwaniem

1 unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Program zostanie uruchomiony wspólni' z

Narodowym Funduszem Ochrony Środov 1.ka i Gospodarki Wodnej. Nabór zostanie wkrótce

SWOim wystąpieniu szczególną uwagę Z'W .ócil na nast pując

ogłoszony.

- \ovizyta rnbu ador· Gruzji Ilia Darchi a hyli li Po iecie KoL kim. uwiązane 7.0 tały kontakty w

zakresie współpracy Miasta Koła iPowiatu z jednym z miast w Gruzji.

- tarosra i Dyrektor Powiatowego Zarz du Dróg w Kole uczestniczyli w potkaniu u Wojewody

Wi lkopolskiego w sprawi. programu Fundusz' Dróg L amorzadowych. Na. spotkaniu omówione

zostały formy dofinan, owania zadań, terminy złożenia wnioskó oraz wymagania w zakresie

składanych wniosków, Wnioski o dofinansowanie należy składać do [2 kwietnia br. drugi nabór

będ7ie ogł S7011y '"\1 sierpniu br. \ pierwszym terminie zostaną złożone wnio ki na wykonanie

drogi, która po iada pełną dokumentację ipozv olenie na budowę lub zgłoszenie. Dobrą informacją

j t, ż pierwszych 18 wnioskó , które zakwalifikowały się do r 'jili~.Hcji z Program. Roz,w0.i LI

Dróg Powiatowych i Gminnych (m.in, "Przebudowa u]. Nagórnej w Kole 0) miały mieć termin

rcalizacj i do końca roku. jednak teraz. mogą zostać w konane w Lemlinie 12 miesi cy od momentu

zaakcepto ania wniosku.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Ra.dny Lech .pJiter

Wno i aby od przyszłej ·C jl 'iN punkcie . 1nformaej a taro sty z działalności międzysesyjnej

Zarządu" był omawiany temat bieżącej sytuacji Lamodzielnego Publicznego Zakładu Dpi Id

Zdrowotnej w Kole. Radni oraz mieszkańc powiatu powinni być informowani o inwest cjacb oraz

b ieżącej sytuacji \ szpitalu.

radnym, że należy przedstawiać rzetelne i

wiarygodne informacje na temat SP ZOZ w Kole. Zdarzały si sytuacj ki dy ni zawsze

inrorma j uzyskane od szpitala pokrywały si z pismami które wpływały do Zarządu Powiatu.

tarosta poinformował. że dr Chmielecki spotkal się z Zarządem i złożył wnios k o rozwiązanie

umowy za porozumieniem stron z dniem 31.03.br. Od OI.04.br obowiązki dyrektora SP ZOZ w Kol-



będzie pełniła Pani Iwona Wiśniewa a, która' czc śnicj pełniła funkcj z-c dyr -kłom. Od przy szlej

sesji hędzi rzcdstawiana informacja na temat bieżą ej sytua .Ii szpitala.

Radny_Czystaw M~3rek

Zgodnie z porządkiem obrad radni powinni wysłuchać informacji z działałnoś ci między esyjnej

Zarządu El. Part Starosta przedstawia t lko informacje 7. dziarnino 'd prac \\ działów.

Staro. ta Robert KI·o)łidlow.ki odpov iedział, ż od przyszłej se.jl będzie przed: tawiana laka

informacja.

W związku ze złym stanem technicznym oraz nie pełnieniem standardóv komunikac jn. ch

wiaduktu (trasa kolejowa Gdynia- Herby No e) młcJs o o ci Adamin gm. Olszówka, b dąc go

w ci: gu drogi powiatowej nr 3403P Kolonia Powiercie nicwo zasadne j st opraco anic

dokumentacji technicznej na przebudowę lub budow nowego mostu i aplikacj wniosku \. ramach

Programu Funduszu Dróg Sarnorządowych- Most dla regionó . Tre.\(: inlerpelm:ji .\'.tnnmvi

MiqcZ,11ik nr 6 tlo l'liniej.\'zegoprol{)ko{lI.

~~=~=~..!...!~!ł.Vl!o.!o·d~' '~o'.!1iV~kizwrócił LI agę, Ż Po iat Kolski po przeliczeniu poziomu dochodu

własnego na l mieszkańca został zakwalifikowan do dofinansowania na pozi unie 50%.

Wnioskodawca może złożyć ni ograniczoną liczbę wniosków o dofinansowanie, jednak ramach

jednego naboru jednostka samorządowa może otrzymać dofinansowanie maksymalnie 2 zadań.

Pozostałe zadania mogą: zostać zakwalifikowane do dofinansowania w ramach środków z t zerwy,

Do wójtów i burmistrzó zostało \ sto cwane pismo \I sprawie w kazania propozycji zadań

drogov ch i potwierdzenia możliwości "\I spółfinansowania realizacji zadań, l ależy zastanov ić się

nad przystąpieni m do r alizacji dużych 1rojektó ,kilkumiliono\;vych inwestyej i,

Cher c aplikować po środki zewn trzne trz ba dysponov a pełną dokumentacją techniczną, łącznie

z pozwoleniem na budowę należy inw stycje wykona porozumieniu z samorządem gminnym.

Na poprzedniej sesji radny Marek Tomleki zgłosił uzasadniony \ niosek o sporządzenie

dokumentacji i łoi: nie WIli sku o dofinansowanie. Poza tym zgłasza formalny wnios ek o zakup

tabietów dla radn ch w cdu przekazywania materiałóx w wersji elektronicznej. Uważa. że

usprawni to komunikację pomiędzy Zarządem Powiatu a Radą.



Dziękuje radu mu Ryszardov i Kasiorko i za poparci realizacji inwestycj i nu terenie gm. Bahiak.

Popiera zakup tabletów dla radu ch. Jednocześnie zwraca się z prośbą o przedłożenie dokumentacji

Komisji Końkur o·, r j, która rozstrzygała konkurs w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację

zadań publicznych w zakr i wsparcia działalności na rzecz dzieci j młodzieży. \V: pieranie rozwoju

kultury sztuki. o hrony dóbr kultury j dzieozicr a narodov ego. Przede wszystkim hodzi o

przedsra ienie protokołu z działań K( mi J i oraz informa j .akirni kryteriami kierowała ię
Komisja przy podział środków.

Starosta Robert Kropidlowski odpowiedział, że

dokumentację,

radny Marek Tomicki otrzyma pełni

Radny Radomir Piorun

Prosi o podj cie działali polegających na zainstalo aniu progów Z\. alniajacych na ut Garncarskiej

iul Zawadzkiego w Kole. Treść interpelacji tonow! mlq,cznik iti' 7 tło niniejszego protokołu.

1) Komisja Rewizyjna w dniu ł 4.02.br- przeprowadziła kontruj w Zespole Szkół a .konomiczno-

Adrninistrac- jnych w Kole w zakresie kontroli wydatków rzeczowy h v jednosto , Podczas t j

kontroli Dyrektor zgłaszał. że należ przeprowadzić pilny remont dachu sali gimnastycznej

Zespołu który obecnie przecieka. Czy znajdą się środki na wykonanie tego remontu?

2) Ponawia próśb o wykonanic remontu chodnika na ulicy Kol jowej na odcinku od krzyżowania

z ulicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizna. Remont chodnika mógłby zostać sfinan: owany z

nadwyżki budżetowej.

Trd{ iulerpelm::.ji stunow! za/qcznik n" 8 tlo Iliuiej.'Izego pmtok(,lu ..

Rado r Tomasz Baruński

Do 12.04.br. należy złożyć pierwsze wnioski do programu undusz Dróg amorządowych, k óre

inw styej drogowe zostały wyrypowen do złożenia WIlio: ł u?

Żarzad Powiatu planuje aplikować wnio: ki na następujące zadania: . rzebudowa drogi powiatowej

na odcinku Powiercie Kolonia. - Leśnica' oraz "Przebudowa ut Szkolnej w Przedczu", Wnioski,

któr b d~ złożone ł 2.04.br. dotyczą inwestycji. które posiadają pełną dokumentację techniczną i



pozv olenie na budov 'ę. Planowanc jes: również wyrypowanie wykonanie chodnika w czę ci od ul.

Boaumila \ Kol w stronę Debrowa.

Radny Mariusz Kozajda

Poruszył temat utrzymania porządku na ulica h mia ta Koja. po ezorue znnowym.

Przewodni 7,.ąC)' rady Marek Ś, iatek poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego R szarda

Kasiorka w sprawie: zakupu tabletów dla radnych w celu przekazywania radnym materiałów

wersji elektronicznej.

W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku glosowania powyższy wniosek EQ.\'tal

przyjęty J9 głosami .,za", O gło ·ów "przeciw". O j(łos<J.. ,. w.·;(rzymuj wych się". Imi nny wykaz

glosowania w/l- prawie stanowi załqcznik nr 9 do proroka/u.

Prze odnicząc .. Rad Mare wiątek ora: tarosra Kolski Robert Kropidłowski złożyli gratulacje

dla Pana Grzegorza sntkiev icza Sołt sa soł ctwa Bylice Kolonia - gmina Grzegorz w z okazji

niedawno obchodzonego Dnia Sołtysa.

Ad 8. Inforlllacja z dzhdalności Pm 'intowego Centrum Pnmucy Rodzinie ,. Kole za 2018r.

Informacje z działalności Powiatowego entrum Pornocy Rodzinie w Kole za 20 18r. przedstav iła

dyrektor Agnieszka Rusin. Powiatowe Centrum. Pornocy Rodzinie w Kole działa na mocy Uchwały

Rady Powiatu Kolskiego z ]8 stycznia 1999r_ W roku sprawozdawczym PCPR udzielało pomo'

rodzinon zastępczym, pełnoletnim wychowankom opuszczającym rodziny zastępcze oraz placó ki

opiekuńczo - wychowawcze. Prowadze ao również pracę socjalną 7.. rodzicami bi logiem. mi dzieci

umieszczonych VI; pieczy zastępczej. W 2018 r. na ter-enie powiatu kolskiego funkcjono ało

66 r dżin w których przebywało 105 dzieci. W rninion m rol u 12 osób opuściło r dżiny z .1 pcze,

w ( m zgodnie z prawomocnym postano leniem ądu Rejonowego, 3 dzieci PO\! róciło do rodzin

biologicznej, l dziec o opuściło placówkę i wróciło do rodziny biologicznej. o adopcji 70 tało

zgłoszonych 13. dzieci.

W roku 2018 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pornocy poleczne]

Kole dla osób przewlekle somatycznie chorych przy ul. Poniatowskiego 21 wynosił 3 498,00 zł,

natomis t \ Do nu. Pornocy Społecznej dla Dorosłych Zgrnrnadz .nia Sióstr Mał ch Misjonarek

Miłosierdzia (Ori 111. t k) znajduj cego się pt: y ul. Blizna 55 średni koszt utrzymania. wynosił

3 360 00 zł. ajwiększa inwestycją jaka została dokonana w 2018 r. był zakup i montaż windy

osobowej dla DPS na ut BJiZllU 55 współfinan owal ej ze środków Wojewody Wielkopolskiego j

'tarostwa Pov iatow go Kole.



o dofinan owanie likwidacji barier archnekronica ych, w komunikowaniu ter

i t hnicznych w 2018 roku ubiegały si 63 o oby. Dołman owanie zo tało~" płacone dla 4. o. ób

w tym 26 osób na likv idację barier architektonicznych, 13 o ób na lik idacje bad r

W komunikowaniu się j 6 osób na Iikwidacj bari r te hnicznych,

Na dzi cń 31 grudnia 2018 roku w powiecie 01 kim lunk joncwały 3 Wa' ztat rapu

Zajęciowej:

- War ztat Terapij Zaj ciowej PSON 1w Kole przy ul. Wojd chówski go 2] A,

- Warsztat Terapii Zajęciow j K. O ". prawni Inacz j" przy ul. Dąbsklej 40 w K li

- Warsztat Trapij Zajęcie ej prz' towarzyszeniu •• 'prawni inaczej" ul. Dąbska 29 w łod WIe.

We wszystkich Warsztatach .erapii Zajęciowych działających na terenie po iatu kol 'kiego

w 2018 roku został przeprowadzone kontrole, z który -h porządzono protokoły pokontrolne,

W Warsztac:ie Terapii Zajęciowej przy 'towarzyszeniu " prawni Inaczej" \Jy' Kłodawic '\ czas l

kontroli finansowej stwierdzono niewłaś iw w korzystanie w 2017 roku : rodków z dotacji

własnej powiatu kol kieuo w ~ ocic 4 ] 16 47 zł i środków PfRON w k 58 761,25 zł.

p01'zą zony został proto ól pokontrolny oraz wezwanie do zwrotu V{\V.dotacji.

Na zakończenie Pani Dyrektor powiedziała, ż największe pot zeby w zakresie porno

polecznej dotyczą poszukiwania kandydatów na pełnienie funi cji rodzin zastępczych, zwiększenia

śr dków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i 2..1.\ odow ~ osób

niepełno pra" /11 ch, regulacje płacowe oraz utworzeni punktu interwencji kryz 0\1 J.

Przewodniczqcy rady Marek Świątek. twierdził, e Rad l Powiatu przx; la informacja dziułu/nu:cj

POl' talowego Centrum Pomocy Rodzinie 1 Kole za rok ••Ole przez aklamację. h~tormacjastano: i
załącznik nr 10 do protokołu.

Przerwa v obradach od godz. 14.20-14.40.

Ad 9.,• prawozdanie z efektó prac. organizatora rodziny pieczy za tępezej za rok 2018.

D r ktor Agni szka Ru in omówiła sprawozdanie. W Ze. pole do spraw Pieczy Zastępczej

pracowało łącznie 2 koordynatorów rodzinnej piecz zastępczej, pracownik socjaln , starszy

praco, mik socjalny psycholog i pedagog. Powi towe Centrum Pornoc Rodzini Kole w 2018 r.

udzielało pomoc rodzinom zastępczym, pełnoletnim wychowankom opu zcząjącyrn rodzin ..

zastępcze oraz placówki opiekuńczo - \11,. howawcze. Prowadzono równic pracę o jalną 'L

rodzicami biologicznymi dzieci umieszczonych v pieczy zastępczej. Potrz by w z kre ie sy temu

pieczy zasrę pczej dotyczą. głównie pozyskiwania i kw lifikacji kand datów d pełnienia unkcji

rodziny zast pczej chodzi o zorganizowanie kam anii promującej rodzicielstwo zastępcze w

redowisku lokalnym, pro adzenie naboru kandydatów do pełnienia fun ji rodziny za tępczej



kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funk ji rodziny zastępczej, organizowanie zkoleń dla

kandy dató w do pełni en ia Iunk eji rodziny zastęp czej _

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek 'twierdzii. te Radu Pawiu/u przyję/u "j}ruwozdunie ~ eleklów

prac_ Drgani atora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 201 pnez aklamację. Informacja tanowi

zalqcznik nr ]] do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały \V sprawie' ustalenia, ysokości środl ów tinansowych Pań 'nvowego

Fuadu zu Rehabtlieacji O. ób Niepelno pra n ch przypadnją,eyeh na realizację

okre 'Ionych zadań z zakre u reh.abilitacji zawodowe] i polccznej o ób niepelnosprav nych

w Powiecie Kotskim \v 2019r.

Dyrektor gnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansoweg na zadania. z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2019r. Razem środki wynoszą

2 393 994,00 zł z tego na rehabilitację zawodową 2] 5 000,00 zł, na społeczną. 2 178 994.00 zł. Plan

finansowy na r alizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych pl'Z z osoby

niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Pani Rusin li spornniała, -'e zwiększone ostały środki

PFRO przezllaczone na dofinansowanie kosztów pobytu jednego uczestnika War ztatach

Terapii Zajęciowej 2019r, z kwot l 383,00 zł do kwoty 1 483,00 zł, Powyższa zmiana wystąpiła

na podstawie ustawy O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych. Powiat j st zobligowany do zabezpieczenia 12% środkó dla Warsztató\v

Terapii Zajęciowej działaj: cych na terenie Powiatu Kolskiego. f owiatowa społeczna rada do spraw

osób niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Dy kusji nad projektem uch ały nic b~ło. Korni ja Spraw pol cznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały,

Przewodni zqcy rad Marek twiqtek poddal pod głoscwanie pn.)jekJ uch't'!uł.v 1'1/ sprawie ustalenia

wysokoset środIWw fincmsowych Panstwowego Funduszu Rehabilitacji O. ób 'iepełno prawnych

przypadajqcych na realiza ifę okre iłonych' zadań. z zakre u rehabililucji zawodowej i -polecznej

osóh niepeln03]JN/lvnych w Powiecie Kol ikim l-il ~lJ19r. W glo Ol aniu imiennym udział "dęło

19 radnych. W Jego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami .,za", () głosów. przed ,. j ()

głosów" ł trzymujqcy h ię H, Imienny wykaz Kln,owania HI w/w sprawie stanowi zalqczni]: nr 12

do protokołu.

Uchwałe lJ).'fłtała podjęta, oznaczone r VIU49/l019 i .sanow! załqcmik Itr 13 do protokołu",



Ad 11. Pudjęcie uehwały \l' 'prawic podniesienia \"t')'sok:ościwynagrodzenia dla rodzin

zastępezyeh zawodowych.

Dyrektor Agnie zka Rusin omówiła projekt uchwały, USUł va o \lI pieraniu rodzin . syst rnie

pieczy zastępczej przyznaje rodzi no 111 zawodowym prawo do wynagrodź l ia w wyso ości

2 000.00 zł mi siecznie. a tereni powiatu kolskiego funkcjonuje ł rodzina za. tępcza zawodo a

oraz dwie rodzin zastępcze zav odow o obarakt rze pogotowia rodzinnego. Rodzina zav odowa

otrzymuj wynagrodzenie brutto w kwoci 2000.00 zł któr od 2012 roku nie b ło z nększane.

D sku ji nad projektem uchwały nie było, Komisja praw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczqcy nłdy Marek Świq: k poddal pod g{O.H)}1/dni(! projek! uchwały w 'prawie

podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych za odowy h. W glo owaniu

imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku u thwala zo tała podjęta 19 glusami .aa",

O glosó} "przeci'."I'" i () gln,\O h ,,'" strzymujących ,'1ię "_ Imienny wykaz gio 'owania 1. ) Iw sprawie

itanowi ałqcznil: nr 14 do protokol».

Uchwala r-ostałapodjęta, oznaczona Nr Vll/5012019 i stanowi załqcznik nr 15 do protokołu.

d 12. Podjęcie uchwały \ pra\ ie obeiqżenia słui.ebnQścią prze °ylu dzianu będącej

wEasnością Powiatu. Kolskiego_

Projekt uch ały przeds ta iła in p .ktor Grażyna Wypychowska, Miejski Zakład Energetyki

Ci plnej w Kole Sp- z 000. wysu pił z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony. odpłatnej z

jednorazowym wynagrodzeniem łuz bno 'ci przesyłu na ni ruchomości będącej własnością

Powiatu Kolski go (dot, działki znajd 1jącej lę przy budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-

drninistracyjuych w Kol ), Powyższy wniosek został złożony w z iązku z planowaną budów

sieci iepłowni cze j,

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie z opiniowała projekt

uch al .

Przewodniczący rady Marek L\viąlekpoddal pod gl, iowanle projekt uchwały w prcn fe obciążenia

slużehnościq przesyłu dziatki będącej własn "lidą Pawia/u Kol kiego, Ul głosowaniu imi nnym

udział l ziela 19 radnych. W jego 1 yniku uchwala ostała podjęta 19 glo sami .ua", a głosów

"przeciw" i () g/asów "li! trzymujqcych się '0, imienny wykaz gio.w·wania w w/w' sprawie stanowi

załqczni]: nr J 6 do protokołu,

Uchwala sostała podjęta t O'lI:UICZOn a Nr VIT/SIIZO 19 i stano» i załqczn ik 111' 17 do protokolu.



Ad 13. Podjęeie udn,'aly " s sprawie wyrażenia zgod na odstąpic.nic od ządania zwrotu

bonitikflIty udzielonej Gminie Miejskie] Kolo 'lo' zwiąiku ze sprzedażą nieruchemeśel

zabudowane] w Kole, przy ul. icl iewh.:za 27.

lnspcktor ' +rażyna W. pychowska wyjaśniła że Gmina Miejska Koło nab la na cele muzealne

nieruchomość gruntową zabudcweną połozoną \N Kole przy ul. Mlckie i za 27. Rada Powiatu

Kol kiego uchv ałą nr XXXIV/226/20l7 z dnia 25-05.2017r. wyraziła zgod na udzielenie
bonifikaty od ceny ni ruchomości W'\N'f okości 50%. Aktualni Gmina Miejska w' Kole zamierza

.Iw nicru horność zbyć w formie darowizny na zecz Muzeum Technik Ceramicznych 'Kole.

i ruchomo ~',b. dzi ' zaadaptowana na cel muzealne.

Dyskusji nad projektem uchwały ni b ło, Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniov ała projekt

uchwały.

Przewodni zqc rady Marek 'wiqtek poddał pod glo owcmi" projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgod na odstqpienie od żqdania zwm/u hon~fikaty udzielonej Gminie Miejskiej Kolo W zwiqzku ze

. przedażq nieruchomości zabudowanej 1'1' Kole, przy ul. Mickiewicza 27. W gloso) aniu imiennym

udział w-jęło 19 radnych. nr jego wynikli u hwala zosia/a podjęta 19 glosami "zaIr, () glosihv

.,przeciw" i O głosów .wstrzymujqcych sir ". Imienny wykaz glosowania w W';l1' sprawie uanuwi

~a{qcznik nr"l do protokołu.
Uchwała .'ZQS.Il,łt, PU,(ljęltl, OZJU1CZtma NI' VIl152!2(JJ9 i .~tml(JwiZf:lłc/C1.llill, lir 19 do protokołu.,

Ad 14. Pudjęeie uehwały w iprawie dostu 'Ol aaia nazwy Szlmły Policealnej dla DorosJych

wchndząee] \\' skład Zesllolu Szkól Roblicze Centrum Ksztalceni~l U tal iczne~o im,

Stanislawa Stasz.ica \V Kościelcu przy ul, Ko 'cielnej 2, 62-604 Koś cielec, która otrz muje

nazwę Szkoly Pulicealnej wchodzącej w kład Ze polu SZkół Rolnicze _entrunl

Kształcenia Ustawiezaego im. Stani ława Staszica w Kościelcu prz, ul. Kośeiełne] 2,

62- 604 Keścielee,

Za stępca naczelnika Wydziału Oświaty. Kultury portu Dorota zkudlarek poinformowała, że

organ stanowiący prowadzący zkołę Policealną, tórej nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy

Prawo oświatowe powinien dostosować nazwę szkoły do przepisów ustawy. Zmiana polega na.

wykreśleniu zwrotu. dla Dorósł ch".

Dyskusji nad proj kłem uchwał nie było. Komisja. praw, połecznych pozytywnie zaopiniowała

p oje t uchv ały,

Przewodniczqcy "Idy Marek Światek' poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

dosto iowania nazw} Szkoły Polic. alne] dla Dorosłych \< chodzącej 111 skład Zespołu Szkół Rolnicze

Cenłru»: Ksztalcenio U len icznego im. "mi lawa Stu izica Iii Koscielcu przy ul. Koscteine] 2.

62-604 Ko icielec, która otrzymuje na~wę i 'zkoły Poticeałne] wchodzqc 'i w skład Zespołu Szkól



Rolni ze erurum K ztat. enia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koscielcu pr y

ul, Ka 'cielnej 2, 62- 6(U Koscielec. W gło owaniu imiennym udziai wzieło /9 radnych W jego

}1i niku uchwala zo tala podjęta 19 gio 'ami .ua I, Ogio 'Ó1<j.' "prz ciw" i Oglo ••ów ..wstrzymujqcych

ię ". imienny Ho'ykaZ glosowania 'IV w/w prawie tanowi załq iznik nr 20 do prot ikolu.

Uchwllla zastał« podjętat oznacz,ma Nr VIl15312019 i sumo vi załącznik w' 21 do protokołu.

Ad IS. Podjęcie uchwal w sprawie dosro m 'ania nazwy zkoł~ Policealnej dla Doro łych

wehodząee] w kład Zespołu zkól Technicznych w Kole pl'Z ul. Kolejowej 11, 62-600

Kolo~ która otrL.ymuje nazwę zkoła Policealna l. chodząca w Skl.HI Ze polu Szkół

Technicznych v Kole przy ul. Kolejowej u ,62-600 Kolo.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty ultury i Sportu Dorota Szkudjarek poinformowała że

podobnie jak \Iit' poprzedniej uch .ale organ stanowiący prowadzący Szkołę Policealną, której nazwa

nie jest zg dna" przepisami ustawy Prawo OŚ\ iatow powinien dostosować, nazwę szkol do

przepisów ustawy. Zmiana polega na wykreśleniu zwrotu dla Dorosłych".

Dyskusji nad projektem uchwały nie b to. Komisja Spraw połeczn ch pozytywnie zaopiniowała

projekt uch al .

Przewodniczący rady Marek .~wiqtek poddal pod glosowanie projekt u h aty w sprawie

dosto. owania nazwy Szkoły Polic ialne} dla Doro Iy h wchodzq .i W skład Ze -polu Szkół

Iechni znych. w Kole przy ul, Kolejowej n, 62-600 Kolo, która otrzymuje narwę Szkoła Policealna

wchodzqca w 'kład Zespołu Szkól Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Kulo.

W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych W jego yniku uch", ala zo. lala podjęta 19

głosamt .,za', O glosów "p"'zecił'I>'" i Oglosow; wSlt'zymujqGyeh ,,,ię ", Imienny wykaz glo,w)'wcmia w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 22 do protokołu,

Uchwała zoo tała podjęta,. U.ZtUICWIl(1 Nr V/l154!2019 i stmwwi :r.ałqC'lltik nr 23 do pnltvJ.wl.JJ.

Ad 16. Podjęeie lIchwały w sprawie dosto owania nazwy : zkoly Pelieealue] dla Dorosłych

wchodz~}ccj w kład Ze 'polu ·z161 Ekonomiezue- Administracyjnych im. t. i Wł.

Grab'kiocb ",. ł ole przy ul. ienkiewlcz3 1,. 61~600 Koło, która otrzymuje naz'wy Szkoła

Poheealna wehodząea sklnd Zespold Szkó,1 Ekonomiczno~ Administracyjnych hn. St. i

Wł. Grnhskich \V Kole pl"Zy ul· iCDkie,~ic7..a r, 62-600 Kolo.

Zaste pca naczelnika Wydziału o.ś\.\ii~ty Kultur i portu Dorota . zkudlarek poinformu ała z
organ stanowiący prowadzący zkołę Policealn • której nazwa nie jest zgodna z przepisami ustawy

Prawo oświatow powinien dostosować nazwę szkoły do przepisóv u 'lawy.

Dy ku ~i nad projektem uchwały nie b lo. Komisja praw łpołecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.



Przewodntczq y rady tarek 'wiqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

dostosowania nazwy Szkoly Polic ealne] dla Dorosłych wchodzqcej w skład Z ispołu 'zkól

Ekonomi zno- Administracyjnych im. St. i WI. Grabskich u' Kole przy ul, ienkte» teza l, 6 -6UO

Kolo. która otrzymuje nazwą 'zkoła Połicealna wchodząca li' skład Zespołu Szkól Ekonomiczno-

Administracyjn 'ch im. l. i WJ. 'łrabskich w Kole przy ul, :ienki lvic_a J. 62-600 Kolo,

W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku li hwała zo lala pod} la

/9 glo ami .za", O g/o, Ól1 "pr_edw" i Ogl"o.ów "w '/I':JJJnujqGych się ". Imienny wykaz gjo: awania

l' v ) sprawie stanowi załqcznik nr 24 do pro lokalu.

Uchwala ;.0: filit] po(/jęta, oznaczona 1 r VlI/55/2019 i'. tanowi zalqcznik nr 25 do protokołu.

d 17. Podjęeie uchwały w prawte zmiany nazw Zespołu Szkól Ponadgimnazjaln Ich w

Kloda ie ul. Mickiewicza 4t 62~650 Kloda va,

Projekt przedstaw' la za tępca naczelnika Dorota Szkudjar k. Szkoła do tej po nosil nazw

Zespół zkól. Pooadgirnnazjalnych, Rada p dagogiczaa wróciła się z wnioskiem o dokonanie

zrmany nazwy zkoły na Zespół zl ół Ogólnokształcący ch i Technicznych 1,/ Kłodawie.

Proponowana nazwr szkołj je ·t konsekwencją reformy ustroju . zkolnego.

Dy u ji nad projektem uchwał. nie było. Komisja Spraw Społeczny. h pozytywnie zaopiniowała

projekt uch" al- ,

Prze} odniczqcy rady Marek" iqtek poddal pod głosowonie projekt uchwały IV 'prawie zmiany

nazwy Zespołu . zkól Ponadgimnazjaln ch w Kłodawie. ul. lv/teki wicza 4, 62-6-0 Klodawa.

W gloso aniu imiennym udział wzięło /9 radnych, f j go wyniku uchwała zostułu podjęta

19 glosami "za " Ogłosów "przeciw'" t Ogłosów ..wstrzymujqcych się ". Imienny wykaz glosowania

w l1'/W prawie stanowi załq .znik nr 26 do protokołu.

Uchwala zo neła po.dję.'a~omoczona Nr VIIIS612019 i stanowi załącznik nr 27do protokołu;

d 18. Podjęcie uelrwałv v sprawie udzielenia pomocy fina ns (n· ej " roku 2019 .miJde

ie] kiej Koło na realizację l.ad.ania z dziedziny epowszeejmlanla dóbr kultury

w,ykonyw,ancgo przez Muzeum Technik cra.miczoyeb" Kole.

Zastępca naczelnika Dorota zkudlar k poinformowała, że Powiat Kol ki ma zamiar udzielenia

pomocy finansowej w .' ok ~'i .)000 zł Gminie Mi j kiej Koło na. realizację zadania z dziedziny

upowsze brrlania dóbr kultury, wykonywanych przez Muz um To chnik Ceramicznych w Kole pod

nazwą: wydanie publikacJi:" 'zeslaw Freudenreich - Człowiek Niepodległosci ".

D ku 'ji nad projektem uchv al ni. było, Komisja praw połeczn h pozytywnie za ipiniowała

projekt uchwały.



Przewodniczący rady Marek 'wiqrek poddał pod glosowanie projeks 11 sprawie udzielenia pomocy

inansowej w roku 2()19 Gminie Miej kiej Kolo na realizacje zadania z dziedzin upow, zechniania

dóbr kultury wykon)lłtJanego przez Muzeum Technik eramicznych w Kole. W ~ło iowaniu imiennym

udział wzielo 19 radnych. W jego wyniku uchwała za tala podjęta 19 glosami "za"., O glo ów

,.przedl-ł' l, i O g!(}.\'(Jłł· " wstrzymujących się ". Imienny wyka głosowania w w/w sprawie stanowi

zalqc nik nr 28 do protokołu.

Uchwala zo tała podjęta, o;.mICZ01Ul NI' VIU57/20J9 i stalwwi f)lftlcznik 1U' 29 do protokołu.

Ad 19. Podjęeie UChW9.ły' sprawie wpruwadzeni« zmian do Statutu •.3modz.Mncgn

Publicznego Zakładu Opieki Zdrewotae] w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbanlak. Zmiany do Statutu SP ZOZ w Kole

podyktowane są zmianami przepisów prawa. Zgodnie z zapisami ocua l wiąteczna Opi ka

Zdrowotna działała w ramach POZ. natomiast teraz stanowi odrębną komórkę t]. Poradni no nej i

świs tecznej opieki zd« '" otnej, Po a tym dosto cwano nazewnictwo osoby zajmującej się sprawami

ochrony dan ch osobowych na Inspektora Ocheony Danych Osobowych,

Dyskusji nad proj ktern uchwał nie było, Komis]a : pra Społecznych pozytywnie zaopiniowała

proj .. t uchwały,

PI" ewodniczqcy rady Marek Światek. poddał pod g/osm anie projekt uchwały w 'prawie

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicsn 'go Zakładu Opieki Zdrowotnej Kole.

~ ula owaniu imiennym udział wzięło 19 radny h. W jego )'l:1tku uchwala została podjęta

.19glo amt "za 'J Ogłosćw "pr cel "i Oglosdu~ "wslrzymuhcych się ". Imienny wykaz głosowania

1>1) w/w sprawie stanowi zatq(..:znik nr 30 do protokolu.

Uchwała została podjfta, OVUJCZOlta Nr Vll/5811Q19 ; .Oflilłl(Jwi załącznik nr 31 do protokołu.

d 20. Podjęcie uchwal w sprawie wprowa.dzen.ia. zmian w budżceie powiatu na 2019.-:.
L karbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował. że szczegółowo omówił propono ane zmian na

posiedzeniu Komisji Budżetu i 'inansów. Przedstawił dodatkow zmi n • które pO\>\1 tały po

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 32 do protokołu).

Skarbnik Zygmunt L ołtysiak omawiając dodatkowe zmiany powiedział że zmierua się plan

wydatków w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu przez SP ZOZ w

Kole z kwoty 765 000,00 zł do kwoty l 935 000 00 7ł plu: od elki 210 000 00 7,ł ze spłatą

rozłożoną na 5 lat. Zwiększenie planowań go kr dytu wynika z v....'roku Sądu Ap la jn go w

Poznaniu, W związku z powyższym Powiat Kolski zabezpiecza spłatę plano anego kred tu '-li

postaci poręczenia wy. kości 2 145 00000 zł (na l sum skiada 'ię poręczony w .ześniej prz ""/,

Powiat kredyt w kwocie 765 OOOjOOzł oraz kwota na pokrycie wyroku sądowego plu odsetki).



karbnik przypomniał, że Po iat poręcza również kred. t dla szpitala zaciągnięty vY 2010r. \'II

wysoko ci 7 -00 000,00 zł, o poręczenie za arte je t" Wielol .lniej Prognozie finansowej

Powiatu iwvno i rocznie 69641 -,20 z~ do202-r.

Jeżeli Rada wyrazi zgodę na kolejne poręcze rie kredytu na kwot 2 145 000,00 zl lo \\ ) ość

poręczenia w poszczególnych łatach do 2024r. wzrosłoby odpo lednic z kwoty 696 415.20 zl do

koty:

- 99000QOOzI r 019r.

- 1 162 000.00 z \ 2020r.

- l 14500000 zł w _021r.

~ L 128 000.00 z 2022r.

- 1 110 000 00 zł w 2023 .

- 790 000,00 zł v 2024.r.- zakończenie p ręczenia kredytu zaciągniętego przez L P ZOZ w Kol. 1,\1'

2019r.

- 696 415.20 zl ,,,.'202: r. - zakończenie poręczenia kredytu zaciągniętego prz z 'P ZOZ 'Kole w

20Wr,

PrL.ysh!piuno do dysku ji

Radnx.,L łka z Królasik

Z informacji. które radni usly żeli wynika, że szpital ni d sponuj

'w ntu lne pola ..cia zobowiązań. W akirn razie czy por czeni

zobowiązania i czy szpital będzie w stanie spl cić kredyt? CZ;

środkami finan owymi na

r d tu pokryj v cało ~ci

szpital posiada polis

ubezpieczeniową na uchronienie sie w przyszłości przed podobnymi przypadkami?

nie posiada środków w 'iAi"j oko ści

] 70 000.00 zł na dokonani pokry ia zobowiązań 7. tytułu wyroku sądowego, mu i za iągnąć

kred. t na ten cel. który sam będzi spłacał. Post po ani s. (owe toćzon j st od 20 t ~ F. Jest t

odszkoc 0\ anie dla pacj nta i obejmuje ono: zadośćuczynienie, od zkodowanie, r ntę dożywotnią

oraz pokrycie kosztó s. dow ch. Szpital posiada rezerwę w wysokości 900000,00 zł będ podjęte

rozmowy jak tę rezerwę rozd f pono ać,

Szpitat posiada polisę ubezpieczeniową. a na tępn j e!Sji kier wnik jednostki przedstawi

zczegółj . tym zakre te.

Radny Rłf~lll:..ą_wuiczak

Chciałby uzyskać inforrna J jakie; za ady dot lezą. . zpitala w za resi ubez oieczenia od

pop łnionych błędów medycznych.



N" przyszłej sesji p.o. dyrektor Pani Iwona Wiśniewska przedstawi informację na lemat szpitala i

pOl1.lSzytemat polisy ubezpieczeniowej, którą posiada szpital.

Przewodniczący Radl: Marek Nlątel zapytał czy obecnie toczą się jeszcze inne spraV!· sądowe

w kwestii szpitala?

z Z S-,em.
pozostałe przedstawi na następnej sesji kierownik jednostki. Rada Powiatu wyrażając zgod na

poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Kole zobowiąże się do zabezpiecz nia corocznie do 2025r.

Kwoty około 1 000000,00 zł. Środki te można by było przeznaczyć na inne cel ,

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak na konie dodał, re Zarząd Powiatu otrzymał plsmo od szpitala

odnośnie specyfikacji do wyroku sado go wynikają z ni go nast puj c koty:

- zadośćucz nienie - 432 71625 zł wraz z u tawow mi odsetkami od 28.1 ł _2012r_

- odszkodowani -121 406. ~8 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 28.1 \ .~O121'.

- dożyv otnia renta w wy okości t 657,00 z-łmiesięcznie płatna renta od O].08.2012r. plus odsetki

- łączne koszty sądowe- 78697 07 zł.

Kencelaria reprezentująca rodziców wyznaczyła termin przekazania środkóv .

Komisja Budżetu iFinansó pozytywnie zaopiniov ala projekt uchwały.

J rzewodniczqcy rady Marek Śwtatek poddaj pod glo 'owanit: projekt u 'hwaly 'IV sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na lO/9r Uf gł(}sowanhJ imiennym udział wzięło 19

radnych. Wjego wyniku uchwala została pod)' ta 19 glosami 'rZ III. Ogłosów "przech" i ()glo.'i(Jl

"w trzymujq ych ie lO. Imienny wykaz glosowania li! w/w ;prawie stanowi ialqcznił; nr 33 do

pro lokol u.

Udu"ała została podjętat OZJUJCZOIUI Nr VIJ/591l019.1 stanow! 'l.tlłqc.ZIlik Itr 34 rio pratokot«:

Ad 21. Podjęeie uchwaly w spl"awic wprowsdzeala zmian w wiclQlchdcj proguozie finan owej

powiatu kol kiego na lata 2019-2021.

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

spra l prowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego wynika z
następuj c ch przycz 'n:

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uch vałami Rady Powiatu

Kolskiego;



- zmiany wyniku finansov ego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z
lat ubiegłych o kwotę 373 272,69 zł;

- dokonania. zmian w zał czniku nr 2 dotyczących przedsięwzi ć podejmowanych w 20! 9r.~

- dostosowanie lirnitów zobo iązań okre ślonych przed ięwzięć do zakresu ich realizacji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, Komisja Budżetu i 'inansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek S\ iqtek poddal pod glo owanie projekt H ·hl aly w .~jJrUWle

wprowadzenia zmian w wielołetnie] prognozie flnan: owej powiatu kolskiego na lata l()19~2(J27.

W g/o, owaniu imiennym udział li! ięło ]9 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

19 gjosami "za", O glo.só\.1 "prz'J'ciw" i O glo ów" w Irzymtifqcycl1 "tę ". Imienny wykaz gio owania

w w/w sprawie tanov i załącznik nr 35 do protokołu.

Udnvała z(}~·tlfłapodjęta l~zn(lCZ(}l1a~r VIII 60 /2019.i stanowi załqcZIl.ik ItT 36 {loprot(}kołll.

Ad 22. Odpowiedzi na zapytani.a i interpelacje .

• tarostu Robert <ropidlQwski udzielał na bież co odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Ad 23. Wolne głosy:i W.OłO li.

zezepaniak, która złożyła

publiczne podziękowania dla dra Cezarego Chmieleckiego Z·L uratowanie Jej życia. a ręce głównej

księgowej Elżbiety Marciniak przekazała kwiaty dla dra Chmieleokiego.

Radnv R~łdomiJ" Piorun

Sp cjaln_ Ośrode Szkolno- Wycho a czy Kole dzi ..i współpracy z Fundacją ,J ni and

Friends" utrzymał bezpłatni wóz i inwalidzkie kul i chodziki. Warunkiem wzięcia udziału w

projekcie jest wypełnienie au iety i przekazanie jej organizatorom do 20 kwietnia hr. poprzez

dostar z ni jej do ekr tariatu Mi jskiego Ośrodka Porno y Społecznej w Kole. Więcej in ortnacji

na ten temat znajdują się na stronie Miejskiego Domu Kultury w Kole.

Pr:L:{"Wodnicz!cy Komisji Sk:.u~Wllio kó, i I)etyc~jjMarek Mardnia,k odczyta informacje na

temat wpł. wajacych do Komisji wniosków. Informacja stanowi załą znik nr 37 do protokołu-

Przewodniczący rady Marek wiątek przypomniał o oho zku złożenia oświadczeń majątkowych

do końca kwi etnia br.



Ad. 24. Zamknięcie obrad.

Prz v odniczący rudy darek Świąte zamknął obrady VII sesji o godz. 1600

Protokó łowała:

Malv ina Morzy ika
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