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Pretokól Nr 1111201'9

z VlH sesji Rady Powiatu Kol kiego

odbytej w dniu 24 ~,'Vietuia l019r.

l. Otwarcie ji

Otwarcia obrad Vlll sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 14°0 dokonał przewodniczący rady
Marek 'wią ek.

2. Po ~ritanie 0"0 ci

Prz wodniczacy rady powitał radnych, naczelnikó wyd; iałów, dyrektoróx [ednost k

nowopowołaną na stanowi ko Wi ewoj ody Wielkopolskiego Panią An ,t Niestrawską,

przewodniczącego gminy 0'L zówka Pana bigniev ..'a Góreckiego, Pana Ma i ja Iralaka, Pana

Ma j ja Kotle szkę, media iwszy tkich obecn ch.

Prze 'odniczący rady 1arek' wiątck powiedział, że I < s sji mamy przyjemność go' cić Panią

Ni strawską, która zo tala pO\ oł na na '\ i cwoje \ idę Wielkopolskiego z tej okazji ladze

powiatu kolskiego w dowód uznania VvT czyli list gratula jny, kwiaty raz obraz namalewen

przez uczennic Państwowcgo Lic; um Sztuk Pla tyczą ch w Koś ielcu, Pani An ta Ni trav ska

'er cznie podziękowała za zaproszeni, gratulacj oraz. prezent Liczy na dobrą ws półprac ma

nadzi j~ że w 'półpraca na linii samorząd - admlni tr cja rządowa w Wielkopolsce będzie dobrze

się układała,

Nast pnie słowa uznania zo tały 'kierowane do Pana Macieja Grałakt i P na tanisława Gralaka.

któr ze względu na obowiązki zawodowe nie mógł przybyć na sesję " Z"\ iązku Z odnie ionymi

sukc ami sportow mi na XIX Mi trzostwacli Pol ki w Armwr stlingu oraz Pana tacleje

Kotlesz i za zdobycie tytułu Mi trza Pol ki podczas Mistrzosi v Polski w Kulturystyce i ..itn ss.

Zawodnicy podziękowali za z pro z nie na. se ję oraz upominki.

Ad 3. '~ ierdzenle quorum

Przewodniczac rad .tv ierdzil na podstawie list obecno 'd, iż obrady są prawomocne,

w 'e ji uczestniczy 18 radnych. Lista ob cności stanovvizałącznik nr l do protokołu.

Ad S. Pr .. jęcie protokołu z VII sesji

Prz wodnicz cy rady poddał pod głoso aru protokół z VII resji Rady Powiatu Kol kiego.



W glo owaniu imiennym udział wzięło 1 radnych. W l 'Y'nikugło 'awania protokół został przJljęlY

1· glosami "za', ()glos "prze iw ". () gło: ów "l"istrzymujqcych się" Imienny wykaz glosowania w

w/w prawic tano i zalqcznik nr 2 do protokołu,

Przewodnicz .c. rad. \l. t pił z wnio kłem o umieszc enie 'INporzadku ibrad:

1) Oceny zasobów pomocy społeczu j za rok 2018 dla powiatu kolskiego i umieszczenie go jako

pkt t l pOIT .dku oh "ad,

2) Pcdję ie uchwały w prawic wynaj l.[!cia pomiesz zeń w budynku główn ITI Sarnodzi el n)" m

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koje. na usługi w zakresie diagnostyki

laboratoryjnej iumieszczenie go jako pkt 12 porządku obrad,

3) Pcdjęcie uchwał. w spra\ ie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu

olskiego na lala 2019-2027 iumiesz zenie go jako pkt 17 porządku obrad

Iw materiały zostały do radn ch prz słan w ześnie],

ik: wiece] nie zgła zal propoz ~.Ji do porządku obrad, l1/ z iqzku z tym przev odniczq rady

poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia dodatkowych punk/ów do

porzqdku obrad. W glosowaniu imiennym udział l' zięlo }(5 radnych W wyniku gID awania

powyż zy wniosek został przyjęty J Riosami •..za". ()RIosów .,prze iw", Ogłosów 'i wstrzymujqcy li

tę ". Jmi inny wykaz glo Ol> ania l>' w/w ..'prawie stanowi za/q znik nr J do protokołu,

Następnie przewodniczqcy rady poddaj pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach:

W glo owaniu imiennym udział wzięło j > radnych. W } ynlku glosowania porządek obrad po

zmianach zastal przyjęty l {(łusami ,> ta", ()g/o óW .iprz 'ciw", U glo ów "wstrzymujqcych ię ".

imienny wykaz głosowania r w/w sprawi stanowi zalqcznik nr 4 do protoko/u ..

Porządek obrad po uwzględuientu wnio .ku brzmi na tępując-o:

1. Otwarcie sesji przez Prze odniczącego Rady Powiatu.

2. Powitani ,

3, SI ierdz nie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zap tania i interp lacj e.

7. Inform acj a na temat bi

Kok

go Public nego Zakładu Opi ki Zdro -otnej w

8. Spra ozdanie z dzi łajno. ci Po iato ego Rzecznika Kan. umcntó . KoJ za 20] gr.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego rzędu Prac. Kole za 20] 8r.

1O.Oceml zagrożeń i przestępczo 'ci \~r r d dzieci i młodzi ty na te 'enie Powiatu KoJ iego

pi erwszy m kwarta 1c 2 O19r,



11.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok _018 dla powiatu kolskiego.

12. Podj de uchwały \v sprawie wynajęcia pornie zez 11 w budynku głównym w ..amodzi lnym

Publicznyrn Zakładzie Opi eki Zdrowotn j w Kole, na usługi w zakresie diagnost ki

Iaboratory jn ej.

13. Podjęcie uchv al)"w prewi wyr żenia zgody na zbyci nieruchomo śei Po latu K l kiego.

14. Podjęcie uchv lały \. prawie zmian uchv 'aly r V][/ 9/2019 Radv Pov••..'iatu Kolskiego z dnia

28 marca 2019 roku w sprawi u talenia wysokości środków finansowych Państwowego

Fundu szu Rehabi litac j: i Osób .iepełuosprawny ch przypadają cych na reaiizacj ę okre ~lanych

zadań. z zakresu rebabilitacj i zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 20l9r.

l5. Podj cle uchwał \: sprawi znuany w składach osobowych stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego.

16. Podj de uchv aty w sprawi wpro .ad» nia zmian w budź ci po iatu na 2019r,

17. Podlęc -e uchv ał w sprawi wpro adzenie zmian w wi loletni j prognozie inanso ej powiatu

kolski go na lata 2019-2027.

18. Odpo iedzi na zupy! nia i interpelacj

19. Wolne głos i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informa.cj~l tttr(Hoity 7.d7.;inłn]n.uści J'Qi'ędz sesyjnej Zarządu.

taro 'ta Robert Kropidłowski przed tawił inforrnacj z działalności wydziałów i j dno tek

zespolonych za OKl s od ~5.03 .20 191". do 19.04.2019l'. r. Materiały t stanowią załącznik nr 5 do

prutokołu.

tamstu Robert Kr-opi dłowski W swmm W stąpi eniu .';iZC~ gój ną uwagt; zwrócił na następ ując~

zagadn ien ia:

- wizyty prezydenta RP Andrzeja. Dudy \~t Kole. W spotkaniu udział wzięli padam ntarzyści,

przedstawiciele Województwa Wielkopolskiego. samorządowcy z owiatu kolskiego oraz

rnieszkańc ,

arna h Programu Fundu zu Dróg 'amorządo ych złożono nioski na 3 in csn cjc:

"Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Powierci e Kolonia - Leśnica", ••Przebudowa u].

Szkolnej \ Przedczu' OHlZ .Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P" (dot, chodnika w

Ruszkowie),

- Komenda PO\l iatowa Policji w ole zrezygnowała z możliwości zaadaptowania budynku przy ul.

Micki icza 14 w Kole (dawna siedziba O W "IN Kole) na potrzeb policji. 7. uwagi, iż koszt



wykonania prac. adaptacyjnych jakie nal żałoby prz pro ad ić celu dostosowania budynku do

potrzeb Komend- jt..-st v . soki przenie leni Kom ndy je l nieopłacalne,

- planowane jest zorganizowanie spotkania z wójtami i burmistrzami ce lu omó wi nia zakresu

spćłfinansowunia inwestycji drogowych,

~ I ełniaca obowiązki Dyrektora Samodzielnego Publieznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

Pani Iwona Wiśni w ka na jednym z po ledzeń Zarządu Po latu p zckazala bież c informacje

dot. sytua ji w szpitalu, poinformowała rn,in. o: przeprowadzonej w zpitalu kontroli Sanepidu.

Protokół pokontroln M\- kra zastrzeżenia dol. m.ln, braku przeglądu budynku, braku przeglądów

kominowych, braku wykonania zaleceń pokontroln ch z poprzedni j kontroli. Brak wykonania tych

zaleceń może skutkować nałożeniem na SPZOZ kary fman: ow j. Dodatkowo zachodzi oni czność

wymiany urządz nia chłodniczego do przechowywania zwłok w prosektorium. Wy tępują też

zastrzeżenia co do jakości wykonania niektórych prac wykończeniowych noW)"m budyn u

szpitala. Pani Wiśniewska dokonała in", ntar zaeji sprz tu i o azało się ze aby uruchomić blok

opera yjn brakuje środków finatu wych na zakup przętu na k otę 832 QUO,OO zł. Koszt remontu

Oddziału Chirurgii to kwota 800 000,00 zł - 900000.00 zł,

Ad ,6,.ZHp tania i interpcl::u~je.

l) jakie oszczędno' ci finanso c powstały z połączeola Sp jalm::gu O środka Szko Ino-

Wychowa, cz go w Kole Poradni Psychologiczno- Pedagogicznęj w Kole oraz Bursy ~zkoln j

w Zespół Opiekuńczo Edukacyjno- Wychowa' zy~

2) W budżecie powiatu zab zpieczono 8 00 00000 zł na i publiczne ' koł z t renu Powiatu

Kolskiego, ąjwięcej środków otrzyma Szkoła Prymus- k ota 6 500 000.00 zł, Raport

Najwyższej Izby Kontroli wykazał szer g nieprawidłowości w zakresie funkcjonowania szkół

niepubliczrn ch. Uważa że zasadne jest, ab- właściwe organ' przeprowadzi kontrolę w takich

j dnostkach,

ależy utwardzić odpowiednim kruszj wem nav ierzchnię drogi w mlejscov ości Jasi nice.

Radny Marek Tomicki

Poruszył t mat ..1szy \ r lnict ie. Czy na szczeblu ojewódzkim monitorowana jest ta sytuacja?

Czy rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe przypadku suszy?

Radny L~ch · pliter

iepokojące informacje napływają ze szpitala. nuanowicre ki równik Oddziału Wewnętrznego

złożył wypowiedzenie z pracy proble iy mogą wystąpić z cbsadr na Oddziale Położniczo-

Ginekologicznym. Jak będzie wyglądała obsada personalna na Oddziałach zpitalu?



Radny Ryszard Kar'lorek

waża, że nale ży )glo ić przetarg i sprz dać bud. nek po pecjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Kole na ul. Mi kie icza. 'rod i ze sprzedaży '" ,I Ol ru chernoś j można

przeznaczyć na zakup przęru dla szpitala.

Radna E~",a OchędaEska

.hciałaby uzyskać informacje na t n at rozkładu godzin prac apt k ogólnodo. tejmych na te ni

Powiatu Kolskiego, pIZ d wszy. tkim chodzi o pteki, które p łnią dyżur v porz nocnej, niedziel

i śv ięta, Zdaniem radnej Rada Powiatu \' drodze uchwały może zmobilizov ać apteki do p łnienia

dyżuru w dni wolne od pracy,

Przerwa w obrad.3ch od 14.50- 15.10

d 7. informacja na temat bicżąc~j 'ytaacji amedzielnego Pubtleznego Zakładu Opieki

Zdrowomc] w Kole ..

Pani Iwona Wiśni w a p.o. Dyrektur Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi ki Zdrowotnej w

Kole w odpowiedzi na zapytanie radnego Lecha plitera sctwierdziła. 2 jeden 7. lekarzy

int rnisró I złoż ł \ ypowiedzenie z pracy. Pod jmowan b d rozmów z lekarzami \Ii,' celu

wynegocjov ania nowych kontraktó I b dą to trudne rozmowy. poniev aż s~tua ja linansowa

szpitala jest zła. Lekarze z Oddziału Gin kologiczno- Polożniczego w razili zgod na pcdj i anie

aneksów do umów z a 'flotacją, że obowiązuje on do dnia roz trzygnięcia końkur u o rt na tych

amych za adach, które obo iązywały do tej por , Zdaje sobie sprawę, że kiedy zo aną ogłoszone

w maju konkursy ofert 11a wszysiki Oddziały k \. otY finansowe. które h leli by otrzymać. I karze
ą '}'Ź Zł; niż obecnie.

ytuacja finansowa. zpitala prz _d tawia się następująco:

• wysokość zobo iązań wymagalnych na dzień 31.12.2018r, wsl azuje na . tratę

ok lo 1 000 000,00 zł;

- na konie kwietnia 20 9r. zobowiązania wyrnagaln wynos ~ą2 000000,00 zł

- zadłużenie za paprz dni lata ~ 11(1'i łącznie około 10 000 000.00 zł;

- została wszczęta proc dur udzielenia przez Bank Go podar twa Krajowego kredytu, któr

Powiat Kolski b dzie poręczał. . 'zpital planuje środki z kredytu przeznaczyć na pokry ie

kwoci

zaległości w rozlicz niu z firmą budo laną, która zajmowała się tożbudo ą bloku operacyj n go

Orl:1Z zobowiązań ZUS-O\i ski h za lata poprzednie CI także wypłat . odszkodowania .r; pop łnione

hl dy I kar kie na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, Pani Iwona Wiśniews ka

przypomniała, że na bieżąco spłacany je t kr dyt zaciągni 1

000.00 zł do spłaty pozo tało - O000.00 zł,

201 Dr, w wysokości 7 00



ast ,pnie Pani Iwona Wiśniewska przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji w szpitala tj.:
- prowadzone są rozmowy z właścicielem firmy KO BUD, który chciał rozwiązać umow z S

zoz w z iązku z nieuregulov aniem faktury za wykonane roboty budo 'lane. Dyle cja szpitala

wstrzymała zapłat kwoty '140 000,00 zł na rzecz firm)' KO BUD z uwagi na konflikt

wykonawcy z podwykonawcą , P ZOZ obawia się możliwości podwójnego wypłacenia środków;

~brak wykonywania planowych przeglądów aparatury m d zn 'j;

- protokob p kontrolne śanepidu zawierają wiele zastrzeżeń m.in, odnośnie braku przeglądu

budynku, braku przeglądów kominowych oraz. braku wykonania zaleceń pokontrolnych z.

poprzedni j kontroli, i wykonanie t h zaleceń może skutko a' nałoż niem na szpital kary

finansowej;

- nie wykonano dec. zji komendanta PSP \\0' zakresie ochron. przeciwpożarowej;

- należy dokonać, wymiany urządzenia hłndniczegn do prz echowj wania zwłok pros ktorium:

- nierentowne jest utrzymanie przez szpital POZ ,. Lubońku:

- występuje problem z pozy skani em person hl medycznego. Zostało vydane Rozporządzenie

Ministra Zdrowia z dnia 11 paździ mika 2018 r, Rozporządzenie wprcwa lza nowe normy

zatrudni. nia pol gając na tym, te w miar tatu przeliczony zostani na łóżka na oddziałach oraz

na kwalifikacje personelu pi l miar ki go i położniczego. zpital w Kole przy obecnej bazie

tatowei pi lęgniarek ipołożny h moż mi ć ]44 łóżka, a w tej hwili jest 209. w związku z tym

nal ey zmniej z ć iloś łóz k o 66. Zmniejszenie liczby łóżek w szpitalu może skutkować

problemami z wykonaniem kontraktu. NFZ oraz Wojewodowie kontrolują wykonanie wh

Rozporządzenia. w przypadku nie do stosowanie ilości lóżek organ nadzoru moż nałożyć kar)"

linansowe na jed iostkę.

- j st WJ] zastrzeżeń co do jakości wykonania niektórych prac Vi kończeniowych w nowym

budynku szpitala, nie wiadomo czy im estycja zostanie oddana w czerw u br.

przy tąpiono do dysku ji

Radny Toma z Barański

Kto p łnił nadzór in . torski w zakresie rozbudowy szpitala? \ związku z niedofinansowaniem

służby zdrowia czy grozi nam sytuacja, któr j zabrakr ie personelu?
0.0. Dyt'cktor Iwona Wiśnie,. ko

W zakresie budowy bl ku operacyjnego nadzór inwe torski pełnil zatrudniony na etacie a, częś i

na umowie zlecenie pracownik s pitala. Odnośnie braku w kadrach medycznych potwi rdza, ż

może w stąpić taka s -tuacja, jednak nikt nie może przewidzieć czy faktyczni tak się stanie.



Radni mi li okaz] wysłuchać jak wygl: da ogólny zary ytuacji ~ pitala i ytua ja finan owa.

Powiat chciałby realizować wiele zad' 11 ale ob cni nal ży sie zastanowić jak uratować

hospit lizaeję w powici. Kwoty, które wymieniła Pani Wi ni, ke ą wy okie, tak więc sytuacja

w szpitalu nie b_ ła ta a dobra jak przedstawiań wcześniej. Rada Powiatu b dzi mu siała p dj ć

d cyzje jaki sposób rozdy ponować środki na oświat . drogi czy zpltal.

asiorek

B ł pierw :zym radnym, który namawiał do rozbudów szpitala. Nal żało wykonać tę inwestycję.

ab zachować ś"••..iadczenie u ług, remr nt chirurgii r wni 2: był konieczny. Przypomina. ż ~

początkowo propozycja wybudowania bJoku op racyjnogo wynosiła 20 mln zł, a inwe tycja została

wykona za polov ę lej sum /. Ob en zadłużeni szpitala j st wysokie, po dodaniu ws: tkich kwot

oscyluje \\1 granicach 1- -20 rnlnzł al.' Rada Powiatu podejmowała woj decyzje z myślą. o

kont. uuac]i działałnoś ci zpitala. 'I; ierzy ze podejmując łuszne decyzje szpital będzie nadal

funkcjonował.

Rud" blka:sz Królasik

Tle la fut kc} nuje przęr do prosel torium? Jaka je t cena zakupu nov ego sprz tu'?

przęt w prosektorium nie b l w 'mieniany od 20 lat. Posiada ofert . jedn j z firm na um

150 000.00 zł, ale uważa że j . t to za \~ soka c na.

Radny iarek Bana zewski

W z kresie rozbudowy szpitala poinformował, że koordynatorem inwestycji 7. strony szpitala b ł
Teodor Banasiak. Poza tym nadzór im: e torski branży budowlanej sprawuje Jemu 'z Perkov ki,

branży sanitarnej Andrzej '.r tczak, branży el ektryczncj Zbignic pi ew: ki. RadBY Mar k

Bana z w ki dodał, ż w umowie jest zapi ,1. O tatnia płatność na poczet realizacji inwestycji,

czyli 10% tj. 770 000 00 zł ma nastąpić po przekazaniu obiektu do użytku, Taki zapi zawarty był w

urnowi aby zmobilizować Wykonawcę do konania prac z należytą starannością. W ka'Zdy

piątek odbywa.ł~ się Rady Budowy których ucze 'tnic!:" ł. W' Programi Funk jonalno-

żytkowyra ujęta była przebudox <. Oc działu W wnętrzuego na potrzeby Chirurgii a Oddziału

w~ nętrzny l na miej cu .hirurgii.

Na jaką kwotę opiev a ubezpieczenie szpi rala v.•' zakres i \Iy -płat odszkodowań za popełnione blęd

lekar ikie? Czy szpital korzy ta z usług hl' kera ubezpie ze iiov go?

zpita] korzysta z u. ług Meritum Ubezpieczenia, je t t o firma brokerska kt m. obsługuje wszy tki

ubezpieczenia SP ZOZ tj. samochody, mienie, budynki PoE a ubezpieczeniowa zawarta była na



300 000,00 Euro i jest to kwota ud wszelkich ryzyk. uma ubezpieczenia już da'! no została
\0\ cz rpana. w związku 7. tym obecnie trzeba zabezpieczyć kwotę na wypłatę odsz odowań ze

środków własnych. Dla pewności jednak sprawdzi v dokumentacji i udzieli odpowiedzi na piśmie.

Radny Marel~ omicki

Jaka jest wysokość rocznej składki na ubezpieczenie szpitala?

n,.0. Hyl't'ktnr h,'ona W~śnic""ska

Odpowi na piśmie jak rozezna się 'li t macie.
Radnv' aldemar Bana iak

W swoim wy tąpi niu Pani Dyrektor wspomniała, Ze Ośrodek Zdrowia w Lubońku jest

nierentov n. , czy można wiedzieć dlaczego?

POL w Lnbońku w maga kapitalnego remontu. anepid przeprowadził k ritrolę i zostały wydane

zal enia pokontrnln któr należy wykonać .. Brak chętnych lekarzy do pracy \'" tym Ośrodku,

może to doprowadzi' do s tuacji kiedy \I kolejnych miesią ach może pojawić sit; problem z

prawidłowym funkcjonowaniem poradni.

ILldna Ewn Ochędnlsk.n

Jako mieszkanka Klodawy zna temat przychodni w Łubońku, Poprzedni dyrektor zpitala zawarł

W1'lOW z władzami Gminy Kłodawa. Gmina partycypowała w kosztach utrzymania Ośrodka i

wywiązyv ała się z tej umowy. Podjęte były wszelkie sposoby na to, aby nie pozbawiać

mieszkań .ów Lubeńka opi ki medyczn ~j.

P'.O. Dyr,ektor lwom. Wiśnie'w ka

Potwierdzila że szpital zawarł urnow z Gminą Kłodawa na partycypo ant w koszt ch

utrzymania Ośrodka, me nie zna szczegółów.

Prz'e\\o·odnicz.ó} cy rady Ia rdt: Świątek

Od kiedy funkcjonuje O 'rod kw Lubońku? Jakie kwoty zostały przezna zone na r mont Ośrodka i

kiedy on był przeprowadzony?

p.o. Dvrektor Iwona Wiśniewska

Odpowie na piśmie. na pO'"'. z ze pytania.

Radna Alicja Wapiń ka

zy szpital jest w stanie sfinanso .ać wykonanie zaleceń pokontroln; ch SL nepidu?

Zalecenia pokontrolne anepidu dotyczą niewłaściwego stanu sanitarno- higieniczn go i dotycz w

szczególności Oddziału Chirurgii i Oddziału W nętr n go. Oddziały t - wymagają kapitalnego

rema Uli. Pozostałe zalecenia dotyczą np. konieczności zakupu myjek i dezynfektorów, złożyła do



Rady Powiatu pismu w l In temacie, rudna ytuacja finansowa szpitala nie pozwala na realizację

\ fA c lów.

Ad S. prawozdanie z działałno 'ci IJo, i towego Rzecznika. KODsurncnt(j.l'~' w Kole za 2018r.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula Pękacz, \V roku _m 8 Pov iatowy Rzecznik Kon umentów
zarejestrował ogółem 11" 2 pravvy. Najwi cej problemów dotycz r-eklamacji obuv 'ia, odzieży

sprzętu AGD, Biorąc pod uwagę po ób zawar ia urnowy, zdecydowana wi k zość sporó

powstałych na tle umów zawi _ranych poza lokalem przedsiębiorstwa tj. pokaz' , akwizycja oraz

urnó za artych na odległość tj, telefonicznie, \ klepie int rn to ~nll,

Odnotowano dużo spraw spornych n le usług z branży telekomunikacyjnej

energet eŻ znezo. Problemy najczęściej pOW' awal. w wyniku ni uczciwych działali firm

konkurencyjn ch. które oferowały zawarcie kc n~;,stn jurno",.: podszywając się pod

dotychczasowego sprzedaw ' "

Dużym utrudnieniem jest brak regulacji prawny h na rynku pośrednictwa finansowego pJZ! z co

konsum nt otrzymuj nawet kilka kredytów, nie po ladaląc zdolnoś ci kredytów j, eo narusza

intere ekon imiczny wielu osób.

\V roku 2m 8 rzecznik podejmował wi Je różnoroduj ch działań o harakierz edukacyjno-

informacyjnym. Prowadzon były wykład, zkolenia poświęcone t m. cyc prawa

konsumencki go. lem takich spotkań było przekazani _ koni umcntorn wi dz z zakresu. praw

konsumenckich i umi j etno ~ci korzy tania z niej w określonych sytuacjach,

Pr•..ewodniczqcy rady Marek Świqtek. ttwierdził, ze Rada Powiatu prz, :Jęła sprawozdanie z

dzlalulnosci Powiatowego Rzecznika Kan umentćv HI Kole za 2018r. przez aklama ię,
L pra ozdanie sianowi zalqcznik nr 6 do protokołu,

Ad 9. Sprawozdanie Z d:dalalności Powlaro iVego 'Urzędu Pracy W Kole za 2018r.

Dyrektor Mari la ObC7~k poinformowała że sprawozdanie z działalno ści Po ian w go Urz du

Pracy za _OlSr. wstało szczegółowo omóv ione na posiedzeniu. K misji Go podarcz j. Powiatowy

Urząd Prac Kol s oirn zasięgiem działania obej uje 11 gmin, 'IN tym 8 gmin wiejs ich miasto

i gmin Dąbi .Kłodawa iPrzed c- oraz mia to Kolo.

W 2018 roku pracownic. Powiatowego Urzędu Pracy w Kole załatwiali sprawy związań

rej traeją i obsługą osób bezrobotnych, wydali 11 589 decyzji admi 1 tra yjny h w sprawie

nabycia lub utraty statusu bezrobotneg oraz przyzn na lub wstrzymania śv iadczeń a także

de • zje o zwrocie, rozłożenia na raty lub umorzeniu ni nal żnie pobr ny h . a ugólnz

liczbę wydanych w 20 J 8 roku l ecyz] i administr cyjny h odw łan' e wniosły 42 o. oby. Woje loda

V ielkopolski t ch lił tylko 4 decyzje. Według stanu na dzień H grudnia 20 18r, liczba b zrohotn dl



w powiecie kolskim wynosiła l 4] 3 osób. z czego 60% stanowiły kobi ty. Pcnadto praco nic

p p w Kole wydali K"'6 zaświadczeń o okre: ach pozo tawania w ewidencji o ób bezrobomych j

pobranych świad z nia ~h; wypłacili dla 1 O'"1 osób zasiłki dla. bezrobotnych, wypłacili 7 4

0, obom stypendia 7. tytułu odbywanego itażu lub zkolenia, Obsłużono 35 osób przebywających na

transferze zasiłku dla: b zrobotnyeh przyznanego w j dnym z krajów l '. W Powiatowym Urzędzie

Pracy \I Kol transfer dotyczył: Ni miec, Holandii, Danii Irlandii. Tran. fer za. ilku pozwala osobie

bezrobotnej po szukiwać zatrudnię nia \~' innym państwie UE i równocześnie uzyskiwać zasiłek dla

bezrobotnych z państwa, które zasiłek przyznało przez okres J miesi cy.

Pani ariela obczak pointormov ała, że w 20 18.r, realizowano 4 projekty. któr nakładały ię

ponieważ rozpoczęły się w 20 lSr. a zakończą się w 20 19r. \\1 ramach wszystkich proj któw środki

na ktywlz cję wyniosły lO 988 659,00 zł CD p Z ol ilo zaktywizować 9 906 o ób, W 20] 9r. środki

d< dyspozycji wynoszą 5 476 600,00 zł.

Na zapylanie przewodniczącego rudy Marka Świątka dlaczego ta kwota jest malejąca Pani dyrektor

odpowiedziała, że wynika lo z faktu, że to począt roku, \'0," związku z tym dopiero uruchomione

zostaną z rez rwy ministra środki na projekty i programy dot. aktywizacji h zrobotnych. PUP

ukcesyv li pode jml~ y ~zelk .e d iałanla, aby pozy kać .JOdki.
Przewodniczqcy r dy Marek . twiqtet: . lwi trdził. że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z

działaino 'ci Powiatowego Urzędu Pracy w Kol za 201 r. przez aklamację. Sprawozdanie , fanowi

zalqcznik nr do pl'Ololwlu.

Ohrad),' opuścili radna A.licja Wapłńska i nł.do Murek "'::omicki.

d 16.,Ocena zagroźeń i prze tępezości wśród dzieei imłodzic.ży na terenie POl. latu Kolskiego

w pierwszym l wartale 2019r.

Informacje przedstawił Komendant. owimowy Policji Artur .ol)'ń ki W okresie . .) m-cy br. na

terenie powiatu olskiego stwierdzono ogółem 202 przestęp twa (w tym amym okresie roku 2018

stwi. rdzono 253 przestępstwa. Analizując charakter czynów popełnionych przez nieletnich

zaznaczyć należy że główną rolę - . bieżącym roku ~odgrywają prze uępstwa przeci ko mieniu.

W analizowanym okresie czasu nie. odnotowano przest .pstw rozbójniczych oraz bójek i pobić.

Na terenie po iatu nie odnotowano ytuacji z lazan, ch L. zażywani m dopalacz i ich d strybueją.

3 terenie działania KPP w Koje nic cdnoro ano takich zagrożeń jak: subkultury, sekty inowe

ruchy religijne które mogłyby stanowić zagrożenie dla osób małoletnich, Z dniem 01.04.20] 7 roku

poszerzono struktury Zespołu ds. ieletnich j Parulegii o 2 taty służbowe - w ch. ili obecn .i
Zespół liczy łącznie 4 etaty z pełną obsadą,



Prze vodniczqcy rady Marek •·wiqr.ek awterdztl. ze Rada Powiatu przyjęła ocenę zagroż ,.1 i

przestęp zo 'et wsrćd dzieci i młodzieży na ter nie POl latu Kolskiego w pierwszym kwartale 2019J:

przez aklamację. lrformacja stanowi załqcznik nr do protokołu.

Ad 11. Ocena za. obów pomocy połeezne] za rok 20 8 dla powiatu kolskiego.

Dyrektor Agnie zka Ru in poinformowała, że do zadali własnych powiatu w zakresi pomocy

połecznej nal 7:)1corOC7J1e przygotowanie oceny za 'obów' pomocy 'połL'cznej i przcdlo - ni j j do
dnia ~o kwietnia Radzie Pov iatu, Ocen. raz z rekom ndacj stanowi podstawę planowania

budż tu na ro następny ..Ocena za 2018r. opracowana została na posta ie now ao formularza,

który powstał w kwietniu 20191. Ocena zasób '\IV za lała przygotowana '\vopar iu o analizę lokalnej

sytuacji społecznej i demografi znej, odnosi ię do za obów dotyczących infra: trukturv kadry,

organiza ji pozarządowych oraz nakładóv finan 'O\\<', h na zadania z zakres u pomocy społeczn j.

Przewodniczący rady Marek 'wiqtek 'twierdził. ze Rada Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomoc

'połecznej 7(,1 rok 201 d/a powiatu koł. kiego przez aklamację. Informacja stanowi zalączl'lik m- 9

do prosokolu.

Ad 12. Podjęele uchwały w pra i\'ie "f)"nnjędu pnmiesn'7.en w budynku głó~ nym \

amodzielnym Publleznym Zaldadzic Opieki Zdrowotnej w Kole na u ługi _v zakre Ie

diagnostyki laboraeoryjne],

Inspektor Grażyna WypYChOV'"Ska przedstawiła proj _kt uchwały. P lnią za obowi zki Dyrektor 'P

ZOZ w Kole wy tąpiła z wnioskiem o wyraże lic zgody na ynajęcie pomi szczeń •.. łą znej

powierzchni ]60 m~, w budynku głównym szpitala '7. pr? znaczeniem na świadczenie usług w

zakr si i gnostyk) laboratoryjnej na o fes 1 roku, Pani w. p ch v ska cdala, ŹI przedmiot tej

umowy ni pokrywa ię z zakresem usług medycznych prowadzonj ch Pl-L z P ZOZ - Kole.

Dysku Ji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza poz tyv nie zaopiniowała projekt

ucbwał •.
Przewodniczqcy rady l {arek Śl ią'ek poddal pod gIU.'iOH'W1;e pl if ki u h aly lI" spruv i wynah ia

parni "Z zltń w bu tynku głównym w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opi ki Zdrowomej li!

ol , na u.••ługi w zakresie diagnostyki laborator [nej. W g/o aw miu imiennym udział wzięło J ~

radnych. Wjego wyniku uchwala zo tała podjęta 15 głosami "za", () głosów .,pr_eciw" i Oglo 'Ól

.wstrzymujqcych się" (w gło. owaniu nie brai udziału wf e taro la 'ylwe 'ter hę"iJi iki). imienny

wyk.az glosowania w\" spras ie tanowi załq znik nr Ja do protokołu,

Ud,wala zostal« podifta, oznaczon« r VIJl/61/2019 i stanowi zaltle nik nr 11 do protokołu.



Ad 13. Podjęcie uchwały w . prawie ''f)'rażenia zgud~ na :t.bycie nłeruehomo fi Pm'liatu

Kolskiego ..

Inspektor Graż n. Wypychowska wyjaśniła, że .rmma iej ka Koło jest zainteresowana n: byciem

w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, będ eej : łasnością Powiatu Kols iego, poleżcnej w

Kol • Pl'Z)/ ulic P K, oznaczonej nr ewid Ile jnym 2/2 ark. mapy 26 o pow, 0,0037 ha, Działka ta

została wydzielona z działki nr 2/1, gdyż znajduje si na niej ogród n' e nieruchomoś i

wjedni j. której właścici lcm .i t Gmin Miejska Koło. Przekazani przedmiotowej

ni ruchorno 'ci na rz ecz Gmin Mi [skie] Koło pozwoli na UJ gul wanie jej stanu prawnego.

O/s usji nad projektem uchwały ni było, Korni ja Gospodar za pozy wnie aopinio ała projekt

uchwały,

Przewodnicząc rady 1 {arek 'Śllliqtekpoddał pod glo iawanle pro} ki uchwały UJ sprawie Wy ażenia

zgody na zbyci" nieruchomosoi Powiatu Kolskiega. W głosowaniu imiennym udział wzi >10 16

radn ch. Wjego wynik I uchv al« za 'futa poą;ę/a 16 glo ami .aa". ()głosów "prze 'iw" i (J glo ów

"wstrzymujqcych sie ". Imienny 1,11) kaz glosowania w w/u/ tpruwie stanowi załqcznik nr 12 do

protokołu,

'chwal« zo tala pOdjętfJ.j OzlttlCZOIW NI' VIIl/6211·019 i stallowi mlqczltik nr 13 do pr-otokQlu.

d 14. Podjęcie uehv aly W "prawie zllliany uch aly r VU/49/2019 Rady Powiatu Kol 'kiego

z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie u ,tulenia wysoko: ci środk6\ Iiaansowych Pań h '0\ ego

Funduszu RclmbiJitacji O ób lepełno pra 'n ch przypadających na reaEizację okre"on ch

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowe] i pcleezne] osób nicpełno 'pra'~'Dych w Po vlecie

Kot'kim w 2019r.

Projekt uchwały omówiła dyrektor P PR gnieszka Ru in. W uchwale dokonano doprecyzo vania

zasad udzielania dolinanso ania ze środków P RO do ze dań z zakresu sp rtu, kultury rekreacji i

tury 'tyki ,
Dyskusji nad proj kt m uchv••-ały nie było. Komisja praw połecznych po: r tywnie zaopiniowała

proj kt uchwały,

Przev odniczqcy rady Marek Świątek poddal pod glo iowani projek: uchwały \1 sprawie zmian

u. h vały ! r VI/14912019 Rud Powiatu Kol ki 'go z dnia 2łJ marc 1 2019 roku l-1' sprawie ustal nia

wysoko te! irodkćw finansowych Panstwowego Fundu zu R' habilitacji Osob Niepełno prawny h

prz padajqcych na realizację okreslonych 'Z(u{(lń z zakre u rehabilitucji Z(H odowej i społeczne]

o ób niepełnosprawnych lV Powiecie Kol kim w 2019f: W glosowanht imiennym udział wziełu 16

radnych. J jego yniku uchwala została podjęta 16 glosami "za r" Ogłosów" prz eiw" i Ogl )SÓW

"wstrzymujq')fch 'tę ". Imienn; wyka głosowania w wlw prawi stanowi zuiqcznik: nr /.; do

protokołu.



Uchwała 'Zosta/apo(Jjęta, oznaczona 'r VIII/63/2019 i stnnow: zalqcznik nr 15do I'fOf{}lwlu.

Ad 15. Podjęcie uehwalv ,\I prawie zmiany \\' składach osobo '~ycb fałyeh KIlmisji Rady

Po~ iatu Kolskiego.

Proj kt uchwały odczytał " ic pa w dni zą y Ryszard K iorck, Dyskusji nad projektem u h a

nie b lo.
Przewodniczqcy Rady Marek Świq: k podda! pod gio 'OM/anie projekt uchv a/y 1.-1' spraw fe zmiany w

składach osobowych tałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego. W gloso (mili imi nn. m udział

wzięło! 9 radnych. W I~f.io wyniku u -hwala zastała podjeu: 16 Rio .ami "zal, Oglosów "przeciw'· ;

O g/OSÓl "w urzymujqcy h 'l. ". Imienny wykaz glosowania HI l I sprawie stanowi ałq znik nr

f 6 do protokołu.

Uchwala został« podjęta, ozn:acZOI1Q r VI/J/6412019 l '~t(mOltJi zalq.cznik nr 17 do protok olu:

d 16. Podjęcie uchwal r, 'prawie wprowadzenia zmian w budżecie pov iatu na 20191:'.

karbnik Z gmunt Solt lak poinformov al, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na

po jedzeniu. Korni ji Budżetu i Finansów, Przedstawi ł dodatkowe zmiany, któr pow. ta~. po

terminie prze. łania projektu uchwały.

Dyskusji nad projektem u hwały nic był . Komisja Budżetu i Finan . w poz. tywnie zaopiniowała

projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek 'włqtek poddał pod gluso1łwmie projekt uchwal)' w sprawie

wprm udzenta zmian w budżecie powiatu na 20Jfh W glo awanii", imiennym udział wzi~10 /6

radnych. Wjego l' miku uchwala zo tala podjęta 16 głosami "za", Oglo ·ów "przed'w" i lJg/o 'ów

.wstrzymujqcych Ijię ". Imienny wykaz glosowania li" ,..";w sprawie stanowi z tlqcznik nr 1 do

protokołu.
Ucnwała tO tał« podjęlil,. OzmICZ01l0 Nr ,. 11l165/liJ19.i slalUJwi załqcz.nik nr 19 do protokołu.

Ad 17. Pudjęcie uehwałyv 'prawie wprm adzeula zmian w \ icloletni j pro·gnozie finnn'o, ej

powiatu kol kiego on lał.a 2019-2027.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformował że djęcie uchwały prz z Radę Powiatu Kols i go ."

sprawie wprowadzenia z nian "IN Wieloletniej Prognozi Finan owej Powiatu Kolskiego wynika z

następujący h przyczyn:

- vprowadzenia zmian w buc żcci _-powiatu mi 2019 rok dokonanych u hwałami Rady Powiatu
Kolskiego:

~dokonania zmian w załączniku m' 2 dotyczących przed ,ię\l zięć podejmowanych w 2019r.



•

D kusji nad projektem uchwały nie było. Korni ja Budżetu i Finan ów p zytywnic zaopiniov ała

proj kt uchwał".

Przewodniczqcy rady Marek Światek podda! pod glosowanie projekt uchwały li' -prawie

wprowadzenia zmian w wieloletnie] prognozie finansowej powiatu kol kiego na law 2019-202 .

f glosowaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. I·Vjego wyniku uchwata za 'tuła podjęta

16 glo ami ,,;;a', Dgłosów "przech "i ()głosów "ws'rzymt~iq(,.'ych się ". lmienn wykaz glosov -ania

w w/w prawie SIanowi załucznik nr 20 do protokołu.

Uchwala zo tała podjęta, oznaczona r Vl11/6612019 i tanowi ztl/qt:znik nr 21 do protokołu.

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania. j interpelacje.

Odpowiedź na zap 'tanie radnego Lecha p itera udzic1iła p.o. dyr która SP ZOZ \ Kole Iwona

Wiśniew .ka,

Starosta Robert Kropidlowski na pozostał zapytania radnych dp wie na piśmie.

Ad 19. Wolne glu 'y iwnio ki.

Przewodni zą rady Mar k 'wiątek poinformował Ze zgodnie z ustal niami z V Sesji Rady

PO\ iatu Kolskiego dot. d -żurów Radnj ch proponuje, aby dyżury były pełnione w każdą środ w

godz. ]4.30 - 15:' Ow sali ] 04 tarost a Po iato ego \0\;' Kole. a stronie Biul tynu nformacji

Publiczn j zostaną umieszczone służbowe adresy e-mail radnych. Mi szkańcv, którzy b d

zaint re' waru spotkaniem z radnym będą mieli możliwość umówi nia się 7: radnym telefoni .znie

na nr tel. Biura Rady iZarządu lub za pomocą poczty elektronicznej.

.(adn)' Rafal ł nwniczak

Wójtowie iburmistrzowie udzi lili odpowiedzi' prav ie \ skazania propozycji zadań drogowych i

potwierdzenia możliwości współfinansowania realizacji zadań ramach Programu unduszu Dró

Samorządowy h. Czy radni mogliby uz kać informacj jakie drogi zostały 'IN) ~ P w ne,

Staro, ta Robert Kropidlowski zapewnił, że radni otrzymają powyz 7. informacje na piśmie.

Ad 20. Zamknięcie obrad,

Prz odniczacy rady Marek .wi; tek zamknął obrady VIII sesji o godz. J 64 _

Protokółowała:

P "[WUDe lC1Ą.LY
. ady ),;!'I\lal •..• :nl.s· ego

/!o."r.:/( ()~
\1art. _'L..[",l'td.
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