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Protokó I r XJ2019

z sesji Rady Powiatu I oj 'kiego

odbytej w dniu 31 maja 2019r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad X . esji Rady Powiatu Kol kiego o godz. ] 3°0 dokonał przewodniczący rady Marek

Świątek.

2. Pewirsnie geśei

Przewodniczący rady powitał radnych. naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek. media

.szystkicb obecnych.

Ad 3. iCl'dzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 2ł radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Ad 5. Prz. jęcie prułukolu z VIII i IX se 'ji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z VIH ] IX sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W gloso aniu imienn m udział wzięło 2 J radnych. W·wyniku głosowania protokoły Z(J tały przyjęte

20 głosami "za", j glos "przed ", Oglo ów." 'f> strzymujqcych ię ". Jm:ienny wykaz gio awania w

w sprawie tanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Pne",rodniczący r.ady zadał pytanie czy ą wnioski do przesłanego porządku obrad?

Nikt nie zgłaszał, w zwiqzku z tym przewodniczqcy rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku

obrod: W glosowaniu imiennym udzia} wzięła 21 radnych. W wyniku g/o. iowania porządek obrad

zo ·taJprzyjęty 20 glu 'ami "za", 1glos "przeciw" ()głosćw ; w trzymujqcycb się ". Imienny wykaz

glosowania wl sprawie tano i zalecznik nr 3 do protokołu.

'Porz-ądek obrad jest następując :

]. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzeni. qUOnlIn.

4. Przyjęci protokołu z VlH i IX sesji,

5. Informacja Starosty z:działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania] interpelacje.



7 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

B. 'prawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotri j w

Kole za 2018r. w tym informacja o bieżącej sytuac]i Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

9. Ocena stanu. anitam go i ytuacji epidemiologicznej Powiatu Kolskiego w roku 20 ł 8,

lO. Podjęcie uch ał. w sprawie określenia szczegółowyeh Z3 ad wnoszenia obywatel kich

inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców powiatu kolskiego.

11. Podjęcie u hwały w sprawie. przyj cia , Sprawozdania z realiza ji Programu współpracy

Powiatu Kol iego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart

• uSL 3",

12. Podjęcie uchwały w sprawi ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i

specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Kol 'kiego od dnia. 1 wrze ~n·a 20] 9

roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVll16112016 Rad Powiatu Kol. kiego

z dnia 27 października 2016r_ w prawie R gulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach iplacówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

'14.Podjęci uchwał')' w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia. do realizacji w akr sie od dnia.

OLOl.2019r, do dnia 3L 12,2020. projektu .,AkJywizacja zawodo'wa osób bezrobotnych i

po.szuktifqcych pru y w powiecie kolskim (V)" w półfinansowanego ze ,śr ci ÓW

uropej kiego Fundus u Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2014-2020.

lS. Podięcie uchwał)' v sprawie powołania Korni sji konkursowej w celu przeprowadzenia

postępowania konkursowego na wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotn j w Kole.

i6. Podjęcie uchwały w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego w skład

komisji konkursów j do wyboru kandydata na stanowi ko zastępcy dyrektora do spraw

lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu ł olskiego.

18. Podjęcie uchwały w sprawi u hy! nie III hwały nr VII/S1I2019 Rady Powiatu Kol ki go z

dnia 28 marca. 2019 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej

własnością Powiatu Kolski go.

19, Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budź cie powiatu na 20 l9r.

20. Podjęc·e ucbv al w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu kolskiego na lata 2019-2027.



21. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożon j na działalność Powiatowego Urzędu Prac w

Kole
22, Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

23, Wolne głosy j nioski.

24, Zamknięcie obrad.

Ad 5. hlformacja Staro ty z dzialalnoścj międzysesyjnej Zarządu,

Starosta. Robert Kropidłoweki przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolorr h za okres ud 23,04.2019r. do 24.05.2019r. r. ateriały te stano, ią załą mik nr 4 do

protokołu.

Starosta Robert Kropidłoweki w S\ oim wystąpieniu wspomniał, że Radni w dniu dzisiejszym

otrzymali dokument o nazwie "Raport o tanie powiatu kolskiego _(120]8 rok". Zgodnie z art. 30a.

ust. 1. ustawy o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia

radzie powiatu raport o tanie powiatu. Rada powiatu rozpatruje raport podczas e ji na której

podejmowana jest uchwała rady po latu . prawie udzielenia ub nieudzielenia zarządowi

absolutorium. W związku z powyższym debata nad ""v/wraportem odbędzie się na sesji w m] SląCU

czerwcu.

d 6. Zapytania iinterpelaeje,

Przewodniczący Rady Marek' wiatek przypomniał radnym że zgodnie z art. 21 ust, 12 Ustawy o

amorzadzie powiatowym zapytania i interpelacje składa się na piśmie.

Radny Ryszard Kasiorek

\V imieniu Klubu PiS składa formalny wnio ek v sprawie podwyżek płac dla pracowników

Starostwa Powiatowego w Kole oraz j dnostek podległych. Sprawa ta była wcześniej omawlana na

Komisji. Radny powyższy wniosek umotywował tym. re pensje pracowników nic są wysokie a

obowiązków jest dużo.

"Radny Tsutrlas7,Barań ki

Zgadza się ze swoim przedmówcą że pracownic powinni otrzymać podwyżki. admienił. że

radna Ewa Ochędalska jako pierwsza poruszyła omawianą. kwestię na Komisji praw Społecznych.

RadnI Riilfa ILawnicz~łk

U" aża, ze podwyżki płac dla pracowników się należą, ale czy s .w budżecie środki na ten cel? Czy

Zarząd dokonał już jakiś kałkul acjiw lej kwestii?



ITt_e:IDtd.Dkząc~rRady Marek Świ.ątek odpowiedział, że na dzisiejszej sesji zgłoszony wniosek
zostanie poddany jedynie pod gło o anie, w dal. zej kolejności to Zarząd będzie podejmował

działania w tym zakresi . Dodał ż chodzi o podwyżki dla pracowników kwotowo a nie
pro centov o.

Rado

Klub PSL 'łoi głosowaniu poprze zgłoszony wniosek. a sesji w dniu 30.0] .br podjęta zo tala

Uchwała pra ie planu prac Rady Powiatu Kol kiego. \Iti zał'1l:z.niku do łt:j uchwały s' podane

terminy sesji. dwie sesje zostały już zwołane w innych terminach, zwraca się z prośbą o

przestrzegani terminów sesji. Korz staj (; z okazji podziękował Zarządowi za naprawę drogi

Kamień= D bno Proboszczowskie - Przybyłów

PFlcwodniczący r:.ld prze nmięte na wniosek

Zarządu Powiatu Dzisiejsza sesja została przesunięta ze względu na wygaśnięcie kadencji Rady

Społecznej SP ZOZ w Kole ikonieczność powołania nowego składu.

Stllt'ł!sta Ru.bed Kmpidlows,ki dodał. że przesunięcie terminu sesji związane również było z tym,

iż w dniu 30.05. zwołana została na wniosek Marszałka Woj wództv a Wielkopolski go Rada ds.

projektu cyfryzacji zpi1ala której je t członkiem. Uczestnicząc w pracach w/w rady nie mógłby

uczestniczyć w sesji Rady Powiatu, stąd też prośba. do Przewodniczącego o przesunięcie terminu

sesj],

Przewodniczący rady Marek wiątek poddał pod gło owanie wniosek formalny zgłoszony przez

radnego Ryszarda Kasiorka sprawie podwyżek płac dla praccwnikós tarostwa Powiatowego w

Koje ijednostek podległych.

W glo owaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W, yniku głosowania powyższy 11 niosek został

przyjęty 2i głosami I za rl, (J głoso» "pl'zecJ..,." (J głosów ..wstrzymujqcych 'lę ". Imienny wykaz

g/osm ania w w/w prawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 7 Pndję~ic uchw:d)' w sprawie pewolania Rady połeezne] Samodziel.aego Publieznegc

Zakładu Opieki Zdrowotnej 'i Kole.

Projekt uchwał)' przedstawiła Pani Lilla Urbanlak. Zarząd Powiatu proponuje powołanie Rady

Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznj m Zakładzie Opie i Zdrowotnej w Kole jako

organu inicjując~go i opiniodawczego podmiotu tworzącego oraz organ doradczy Dyrektora

Zakładu w następującym składzie:



1) Przewodniczący - Starosta Powiatu

_.) Członkowie:

a) Hanna Kaftan - przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,

b) Arleta Górnik - Przedstawicie] Rady Powiatu Kolskiego,

c) Maciej Nawrocki - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego,

ci) Luka z Królasik - Przedstawiciel Rad Powiatu Kolskiego,

e Alicja Wapińska - Przedstawiciel Rady Powiatu Kol kiego

f) Marek Banaszewski - Przedstawiciel Rad Pov latu Kolskiego,

g) Wojciech Jabłoński - Przedsra id I Rady Po iatu Kolskiego,

h) Lilla Urbaniak - Przedstawiciel Rady Powiatu Kolskiego.

Pani Lilla Urbanlak dodała, że pierwsze posiedzenie nov o powołanej Rady polecznej przy P

ZOZ w Kole wyznaczony został na 31.05.20191'. oraz. że kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

Dy kusji nad projektem uchwały nie było, Komisja Spraw Społecznych pozytywnie; zaopiniowała.

projekt uch wały.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddalpod gloso anie projekt uch ały w sprawie powołania

Rady Społecznej Samodzieln ~go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

imiennym udział wzięto 21 radnych W jegu wyniku uchwala została po4lęta 2 J głosami ,.za", O

gio ów "przeciw" l () głosów,. wstrzyrnu,fqcych się". Imienny ykaz glosowania HI w/w sprawie

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

UcI,wała zostain podj.(}t{l~ OZJHICZOlUl NI' X/6812019 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przerwa w obradach ed 13.4S~ 14.2~

d 8. Sprawozdanie z działaluuśei f1DlodziclncgQ Pubłłeznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 't

Koje za .2018r. w tym iufonnaeja o bieżącej ytoaeji Sarnodzidncgo Publicznego Zukludu

Opieki Zdrowotnej w Kole.

P;o. dyrektor Iwona Wiśniewska w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie z działalności

SP OZ w Kole za 2018r. Szpital w obecnym stanie formalno- prawnym rozpoczął działalność w

l993r. W jego strukturze funkcjonują dwa zakłady leeznicze tj. szpital powiatowy w Kol

ambulatorium powiatowe w Kole. W wlw zakładach leczniczych jest 5 jednostek organizacyjnych:

- Oddziały szpitalne (Wewnętrzny I, Wewnętrzny n, Chirurgia. Położnictwo i Ginekologia

oworodkowy, Ozie'] ~cy

~Pornoc doraźna 1ratownictwo medyczne;

- Poradnie specjalistyczne;

- Podsia 0\ a Opieka Zdrowotna oraz o na j Świąteczna Pornoc Lekarska'



- Pracownia diagnostyczna.

Omawiaj (je sprawozdanie z działalności p,o. Dyrektor Iwona Wi śni ews ka porus zyła następuj ące

spraw:

- 'IN roku sprawozdawczym funkcjonowały 224 łóżka (209 łóżek dla dorosłych i 15 łóżeczek

noworodkowych), Wykorzystanic łóżek kształto vało się na poziomie 54%. Hospitalizowano 9 469

pacjentów. natomiast średni pobyt pacjent na oddziale to 4,7 doby. Wykonano 2 777 zabiegów w

tym: porody fizjologiczne- 392 cięcia cesarskie- 273, operacje na bloku operacyjnym oddziału

położniczo- ginek l gicznego - 44 zabiegi drobne, z oddziału położniczo- gine ologicznego- 4_8·.

inne zabiegi chirurgiczne - 1640~

- w roku 2018 działały 4 poradnie specjalistyczne a od 01.09 .2018r. 7 poradni pecjalistycznych w

ramach których udzielono l 5 573 porad, w tym: poradnia kardiologiczna (4 103 porady), poradnia

położniczo- ginekologiczna (l 902 porady, poradnia urologiczna (1 887 porad), poradnia chirurgii

ogólnej (6 7] 6 porad) poradnia onkologiczna (263 porady. poradnia diabetologiczna (347 porady),

poradnia pulmonologiczna (355 porad). Wszystkie poradnie działały w ramach kontraktu z NFZ;

- w ramach POl udzielono 26 426 porad. W zakresie ratownictwa. medycznego' szpitalu

funkcjonują: dwie karetki z dwoma zespól .mi Podstawowego Ratownictwa Medycznego oraz jedna

karetka 'U) 'pecjalistycznym Zespołem Ratownictwa edycznego. Karetki oraz sprzęt są własne clą

szpitala. ratownicy i pielęgniarki są zatrudnieni przez szpital na pod tawie umowy kontraktowej t

natomiast dyspozj tornia, która przyjmuje iprzekazuje zgłoszenia usytuowana jest w Koninie:

- podstawowym źródłem finansowania działalności szpitala są środki z Wielkopolskiego Oddziału

,Z. W 2018r. zawarto 7 umów 11a.:ratownictw medyczne, system podstawowego szpitalnego

zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. ambulatoryjna opieka specjalistyczna, POZ transport

sanitamy POZ połozna środowi kowa POZ ]ekarz rodzinny;

- przeprowadzono ]6 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego -

10 po tępować (m.in, dostawa przętu jednorazowego, leków, oleju napędowego), 4 postępowania

dotyczyły usług (sprż, tanie, transport sanitarny) 2 postępowania na robot budowlane (przebudowa

pomieszczeń sterylizatorni, remont pomieszczeń ratownictwa med. cm go oraz poradni . Ogólna

wartość zawartych umów wynosi 4912303 15 zł brutto:

- w 2018r, osób zatrudnionych na podstawie umowy Q pracę było 239. obecnie stan zatrudni ma

wynosi 240 pracowników. Duża liczba o 'b \.vykonuje pracę na podsta ie umowy cywilno- prawnej

lub na kontraktach;

- w roku sprawozdawczym szpital zrealizował kontrakt z NFZ w wysokości 10348 %. efektem tego

jest podniesienie ryczałtu na rok 2019 o około 4%, czyli o kwotę ] 262 00000 zł {wzrost na



poziomie inflacji). Obecnie nie zostały wypłacone środki za nadwykonania w ryczałcie za rok

poprzedni;

- przychody za rok obrotowj 2018 wyniosło łącznie 37 590 401,19 zł, koszty łącznie wyniosły 38

586 778,92 zł. Jak wynika z rachunków koszty w 20 18r. wzrosły o kwot 3 724 166.34 zł,

spowodowane to było przede wszo stkim wzrost m kosztów działalności operacyjnej główni

wzrost kontraktów lekarskich o kwotę l 276342.78 zł; kontrakty ratowników o kwotę 400 477.29 zł

(w tym clę Ć była finansowana przez NFZ), koszty badań laboratoryjnych o kwotę ok. 160000,00

zł ko zty badań rentgenowskich i komputerowych o 150 000,00 zł. serwis cwani aparatury

med cznej o kwot 55 000,00 zł. sprzątanie o kwotę 35 00000 zł. Odnotowano również wysokie

koszty spowodowane wypłatą zadośćuczynienia wynikaj' cego z wyroku s dowego nil kwotę ok.

no 000 00 zł, wzrostem kosztów składek ZU z lat 2012-2014 o kwotę l34 25 J ,r zł. Aktywa

trwałe wzrosły porównaniu do roku 2017 o kwotę 7 642 224,.80 zł, związane jest to z budową

bloku operacyjnego. Bilans la rok 2018 wykazuje stratę w wysokości 1 020 495,43 zł. Nadal jest

du2y problem z pozyskaniem kadi), medycznej, dyre torzy podkupują sobie pracowników;

- sprawa POZ w ; ubońku, strat nie odnoto ano. jedną z przyczyn tego stanu było brak pełnej

obsady lekarskiej, Deklaracji mieszkańców POZ w Lubońku jest 1096. Gmina Kłodawa przekazała

na rzecz szpitala dotację Vi{ kwocie 50 000.00 zł z przeznaczeniem na zakupy dla szpitala o

charakterze majątkowym. Czas rozliczenia z rej dotacji to l S. 11. 20'19r. na tę chwilę zakupu sprzętu.

nie dokonano;

- w kwestii ubezpieczenia Szpital obsługuje broker ubezpieczeniowy Mentor, Obecna umowa

a\ ana jest na czas ud O] .0420 19r. do 3L03.2020r. ijest to ub ezpieczen ie medyczn na wszy tki e

zdarzenia w kwoci 500000,00 Euro, przy czym na jedno zdarzenie to kola 100000.00 Euro. Je t

to ubezpieczenie obowiązkowe objęte ustawą o działalności medycznej, składka roczna to _21

"'63.00 zł. OC medyczne dobrowolne na jedno i wszystkie zdarzenia to suma 400 000,00 zł (składka

roczna 2429700 zł). OC z działaluości pozamedy mej tj.: OC za mienie powierzcne 200000,00

zł, OC za mi nie przechowywen 100 000,00 zł. OC za szkody w pojazdach - 100 000.00 zł

(składka 2 214 00 zł), ubezpieczenie mienia od. wszystkich ryzyk (budynki. urządzenia, mienie

pracownicze nakłady inwest c. jne) to suma 2548234300 zł- koszt składki rocznej (O 64 521,0 zł.

W z stkie wymL nione yzej ub zpi czenia łącznie wynoszą rocznie 312 395,00 zł.

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC AC, NNW) dla 8 pojazdów kładka roczna wynosi 22 530 O

zł.

P.o. Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła również sytuację finansowa SP ZOZ w Kole z

którego wynika, że:



~ na koniec 31.12.2018r. łączne zadłużenie szpitala wyniosło ]1 300 744] l zł W tym są

żobowi zania wobec ZU ,Urzędu karbów go. P RON, podatek od nieruchomości, kredyt

zaciągnięty w 201Or. do płat pozo tało 3 750 000,00 zł). zobowiązania z tytułu zakupu l ków i

materiałów medycznych - 635 520.,00.zł zakup sprzętu medycznego [869 ODOzł, zużycie energii,

gazu, wody - ]28 066.00 zł, zobowiązania z tytułu zakupu usług obcy h- 2 790000,00 zł, wobe

pracowników - 680 00000 zł. pozostałe sprawy o. kładki na ubezpieczenie. leasing MI 655 ODO,00
zł. Zobowiązań wymagalnych było na kwotę l 303 607,40 zł przy całkowitym zadłużeniu 11 300

744~1] zł.

- na dzień 31-03.2019r. zobowiązania ogółem wynoszą 14 937 75500 zł w tym wymagalne

2 166 139.00 zł. Do t j kwo" nal 2.y dodać kredyt zaclągni t w 2019r. przez SP ZOZ w Kole w

k cie I 935 000,00 zł (kredyt wraz z odsetkami łącznie wynosi 2 100 000,00 zł rata miesięczna

wynie ie 35 000,00 zł).

Z bieżącej sytuacji Pani Wiśniewska poinformowała. że w kwestii dokończenia zadania budowy

bloku operacyjnego. obecnie SP ZOZ w Kole v....ystosował do głównego wykonawcy firmy Kosbud

pismo wzywające do dokończenia robót budowlanych i zakończenia zadania do 04.06.2019r. Po tym

terminie jeżeli główny wykonawca nie zgłosi się na plac budowy planują wystąpić z zapytaniem

ofertowym j wyłonić wykonawcę zastępczego który dokończy prace budowlane.

P'rzy tąpiono do d kusji

.Radny Tom a z Bara liski

l) Jak wygląda sprawa finansowania karetek. które posiada SP ZOZ w Kole'?

2) Czy jest możliwość zwiększenia ilości karetek obsługujących teren powiatu kolskiego?

P.o. dyrektN~lw!lnJł Wiśniewska odpowiedziała. że zmieniła lę ustawa o ratownictwie

medycznym. poprzednio to P ZOZ" Kole podpis wało urno z NFZ, obecnie takie umowy

podpisuje Konin a Koło jest jedynie pod vykonawcą. Szpital w Kole posiada 8 karetek, z czego 2

karetki są dla transportu medycznego, 1 karetka obsługuje transport między szpitalny, kolejna

karetka funkcjonuje w godz. od 8.00-18.00 i obsługuje wszystkie POZ, tóre mają podpisane ze

szpitalem umowy, pozostałe karetki są na 'WYpadekawarii innej karetki, abor jest 'WYstarczający,

jedna karetka będzie remontowana jedna zostanie sprzedana, ze względu na wysokie koszty

naprawy. a koniec p.o, dyrektor wyjaśniła, że to dyspozytornia w Koninie decyduje. do jakiego

przypadku zostanie wysłana karetka.

a zapytani prLcwodnic:zący rady Ma.rka 'wj~lłka jak ygląda kwe. tia rozliczenia ryczałtu w

zakresie ratownictwa medycznego, Pani Iwona Wiśniewska odpowiedzi la ze kilka lat temu to

Wojewoda Wielkopolski podejmował decyzje, w jaki sposób środki będą rozdysponowane, po



zmianie ustawy o ratownictwie medycznym wszystkie jednostki otrzymuj 'I. jednakowa kwotę
środkó

.·arciniak

Czy zagrożona jest dalsza działałnoś Ośrodka Zd owi I Łuboń u'?

P.o. d\'reklClr [ ..Qna WiŚni.er skn

Budynek Ośrodka Zdrowia \I Lubońku je t własnością gminy Kłodawa, w budynku nie ma toalet

przystosowanych dla o ób niepełno prawn· ch. Sanepld ci 'gle zwraca. uwagę na tę kwestię. Zdarza
się że w Poradni nie ma prądu, wtedy nie działa lodówka w której są szczepionki. Jest problem z

adrą lekars ą. która zapewniłaby stalą opiekę od 8.00- 15.00. Lekarze nie ą zaintere owani pracą

w t m Ośrodku, pomimo dutej stawki godzinowej. Pani Wiśniewska dodała, że umowę ma do

końca września br., d cyzie p awie przy złości Ośrodka. w Lubońku pozostawi dyrektorowi

vyłonionego przez kcmisj konkursowa,

RadnaAJkja Wapińska.
Prosi o powtórzenie ile wynosi składka roczna na ubezpieczenie szpitala?

P.o. d

Obecna umowa za arta j .t na kwot 50000000 uro przy czym na jedno darzenie to kwota 100

000,00 Euro. Je l to ubezpieczeni obowh zkowe objęte ustawa u działalności medycznej kładka

roczna to 221 363,00 zł.

Rad.Ul Ewa Ocbędalslu\

Podkreśla, Ze w zadłuż .nie szpitala włącza, ię strata z lat ubiegłych. zy Poradnie, które rozpoczęły

działalność od OL09.2018r. nadaj funkcjonują iczy są braki kadrowe w tych Poradniach?

P.o. dyrektor Iwona Wiśuiews){a odpowiedziała. że Poradnie nadal funkcjonują i nie ma braków

kadrowych.

Przewodniczqcy rady lv/arek Świqtet: stwierdził, te Rada Powiatu pr .:yjęła sprawozdanie z

działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 1018p. przez

aklamację. Sprawozdanie stanowi załqcznik nr 8 do protokołu.

Ad 9. Ocena słanu samtamego i yłuacji e:pidcmiologicz:nej Powiatu Kolskiego '" roku 2018.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanit my Ewa Lewicka poinformowała, że Ocena stanu

sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kolskiego w roku 20.18 była omawiana

szczegółowo na posiedzeniu Komisji Gospodarczej. Bezpieczeństv o sanitarne na terenie powiatu

kolskiego było zachowane. Woda do picia w Powiecie Kolskim spełnia wszystkie warunki określone

przez. stosowne Rozporządzenie. W roku sprawozdawczym przeprowadzono] 645 ontroli, pobrano

814 prób wydano 724 decyzji administrac jn. ch nałożono mandat karne na łą mą kwot l·



50000 zł. Działania w zakresie kontroli przeprowadzono zgodnie 1:0 znym harmonogramem,
który został najpierv zaakceptowany przez tarostę Kolskiego, następnie zatwierdzony przez

Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora anitamego.

merytorycznie

przygotowaną inforrnacj

Przewodniczqcv rady Marek Światek stwi rdził. że Rada Powiatu przyjęła Ocenę stanu, anitamego

i ytuacji pidemiologicznej Powiatu Kolskiego IV roku 2018. przez aklamacj«. Ocena stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

d 10. Pedjęeie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia ob ,'alet kich

inicjacy,' uchwalodawczyeh prLe'"L mieszka ~eów po,,'iału ko kiege.

Projekt uchwałv odczytał wiceprzewodniczący Mariusz Koząjda, Dyskusji nad projektem uchwały
nie było,

Przewodniczący Rady Marek Światek poddal pod glosowanie projekt ucJnvaly w sprawie okre 'l nia

zczegćlowych zasad noszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczy h przez mieszkańcóu!

powiatu kolskiego. W glosowaniu imiennym udział wzięto 21 radnych. W jego wyniku uch" ala

została podjęta 21 glosami "zall, O g/o 'ów "przed "i Oglo ów" strz mując ch sie". Imienny

wykaz gio awania w wl prawie stanowi zalqcznik nr 10 do protokołu.

Uchwała została po.rJję'ta, oznaczona NI' X/69110J9 i sumow! zalqcZl.Jik 11,,11 do protokołu.

Obrad upuścili radna Ewa Ochędalska i radny Tomasz Barański.

Ad 11. Podjęcte uchwały \. sprawie przyjęcia ,,,SSlrall'Ozdania z r-ealizacji Programu

współpracy ·owiatu Kolskiego z organizacjami pozarz~ld(.n; ymi oraz podmiotami

wymienionymi wart. 3, ust. 3"',

Projekt uchwały przedstawiła Inspektor Alicja, ączkow ka, Zarząd Powiatu jest zobligowany do

przedłożenia organowi stanowiąc mu sprawozdanie z realizaeii programu współpracy powiatu z

ergani cjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

l) liczba ofert złożonych w ot an m konkursie ofert na realizację zadania publicznego;

2) liczba zawartych umów na realizacj zadania publicznego:

3) wysokość. środków przezna czonych na dofinansowanie zadań zle onym organizacjom

pozarządowym w roku 2018

V 2018c. jedna organizacja odstąpiła od realizacji zadania, na które otrzymała dotację, W

konsekwen ji nie została. zawarta z nią umowa.



Dyskusji nad projektem uchwały nie był. Komisja Spra Społecznych pozy t wnie zaopiniowała

projekt u hwały,

Przewodniczqcy rady Marek Śv iqtek poddal pod glosowanie projekt uchwal w sprawie prz 'j'ęcia

".\prawozckmia z realizacji Programu wspćłpracy Powiatu Kol ki 'go z organizacjami

pozarzqdowymi oraz podmiot mi wymienionymi lV art. 3 ust. 3 ". Ul głosowaniu imiennym udział

wzięło 19 radnych. Ul jego wyniku uchwala została podjęta .19 głosami "zal, Oglo. ów "przeciw • i

O głosów" l strzymujqcych się ". Imienny wykaz glosowania 1 wf sprawie stanowi salqcmik nr

12 do protokołu.

UdUlr'tlf(1 wstała podjęta, omoczona NI' XJ7012019 i stanowi załqcznik nr 13 do protokolf t;

Ad 12.. Po.djęc'ie UChW9.1- w sprawie bsf:dcilln planu sicei puhlit ..';1;nych szkół

peusdpodstawewyeh i speejalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu olskiego od dnia

l września 2019 roku.

In pęktor Alicja 'Łączkowska wyjaśniła że zgodnie z przepisami Rada Powiatu us nla plan sieci

publlcznycn szkół ponadgimnazjalnych oraz specjalnych z uwzględnieniem szkół

ponadpodstawowych i specjalnych mając ch siedzibę na obszarze powiatu. Plan sieci publicznych
szkół ponadpodstawowych i specjalnych uzyskał pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora.

Oświaty,

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała

proj ekt u hwały.

Przewodniczący rad Marek Światek poddał pod glo awanie projekt uchwały w pl al ie ustalenia

planu sieci publicznych szkól ponadpodstawow ch i specjaln ch majqcycn iedzibę na ob .zarze

Powiatu Kolskiego od dnia l wrzesnia 2019 roku. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19

radnych. Wjega wyniku uchwala została podjęta 19 glosami .' za", ()g/o ów "przeciw" i Oglo 'Ów

"w trz mujqcycł: .a'if " Imienny wykaz gloso ania w w sprawie sianowi -alqcznik nr 14 do

protokołu.

Uehwał« została podjęta. O(;IUlCZOna Nr X/71!Z(}J9 i stanow! załącznik Itr 15 do protokołu.

Ad 13. Podjęcle uehwah \ . prawie zmiany Uchwały r XXVl/161l2fH6 Rad Powiatu

Kols.ki'cgo ;,:;dnią 27 paild7.iel·pika 2016r. w sprawie Regulaminu wynagrad1,.agia JUlQczycidi

zatrudnionych w !izkoJach iplacówknch ,o'wiatQwych pl'\owadzQnych prLez Powiat Kolski

Inspektor Alicja Łączkowska prz datawiła projekt uchwały. Obowiązkiem otganu prowadzącego

szkoły i placówki oświatowe. będącego organem samorządu terytorialn go. jest określenie w

drodze. regulaminu zasad wynagradzania nauczycieli. Wysokość miesi cznych środków

finansowych. przezna zonych na dodatki motywać ine nauczycieli dla poszczególnych szkół



tanowi 5 % \\ nagrodzenia zasadniczego nauczycieli danej placówki (poprzednio było to 4%)_

Projekt uchwały został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli,

Rad.n Łakasz Króla ik zadał p tanie o wnioskował o zmianę wysokości zasad wynagradzania

nauczycieli?

In pęktor Alicja ~łc:zk.nvska odpowiedziała. Ze w rioskodawcą był Zarząd Powiatu,

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

Przewodniczqcy rad Marek Świqtek podda} pod glosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

Uchwały Nr XXVlI16112016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 2 października 2016r. w sprawie

Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach o§wialowych

pro adzonych. przez Powiał Kołski. W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego

wyniku uchwala została podjęta 19głosmni "za", Ogłogów "przeciw" i Ogłm~ów '.wstrzymujqcych

ię H_ Imienny ykaz g/o. awania w w/w sprawie stanowi ,alqczuik nr 16 do protokołu.

UcllWtllfl w::,;talapoOt/jętu, oznaczona NI' Xli2/2019 i stanowi załqcZJtik nr 17do protokołu

Przerwa w obradach od 15.25- 15.30

Ad 14. Podjęeie uch\:valy ty spnn ie zarwierdzenia j przy łąpienia do realiz.acji "' okre 'je od

dnia Ol.Ol.2019r. do dnia 31.1:2..2020r. projektu nAktywiZlu:Ja r;awO',dvwa osób hezrobOtllych i

pOSZJłkfljqCych pracy w powiecie' kot kim (l1 t~ wspólfin.ansowanego ze .rodkó\l urope] kiego

Funduszu Społecznego \ ramach Wielkopolskiego Regionalnego Prograenu Operaeyjnege

2014-2020.

Projekt przedstawiła. Dyrektor Powiatowego Urzędu Prac w Kole Mariola obczak, Projekt

uchwal)" przewiduje przystąpienie w okresie 01.01.20 19r. do 31.12.20201". do realizacji projektu:

Aktywizacja zawodowa osćb bezrobotnych i po 'zukujqeych pracy w powiecie kolskim (V)"

w półfin nsowanego z ~F w rama ch WRPO o rtoś j ogółem 2 567 846,86 zł, w t m: w roku

2019 - w wysokości 957953,02 zł' w 2020r.. - w wysokości 1 609 893,84 zł. Dzięki w/w środkom

jest możliwość zaktywizowania 302 osób b zrobornych pOW)! z.ej 3OLZ.

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

uchwały,

Przewodnicżacy rady Marek Świqtet: poddal pod głosowanie projekt uchwały w .~pr{(l te

zatwierdzenia i przystopienia do realizacji okresie od dnia Ol,Ol,2019r_ do dnia 31.12.20201'_

projektu "Aktywlzacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(V)' w półjimm urwanego ze srodków Europejskiego Fundu zu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Opera yjnef(o 2014-202(). W [(łosowaniu imiennym

udział wzięło 17 radnych W jego wyniku 11 h..•ala została podjęta J gło ami .ua". O gio ci



"przeciw" i O glo Ól !' W ·trzymujqcych się I'. Imienny wykaz glo owania w w sprawie stanowi

załqcznik nr 18do protokołu.

Uchwoła zosl/l.IR podjęta, oznaczona Nr X 17312019 i stano lI'i załqcZ1:1ik nr 19 doprotokołu.

Ad. 15. Podjęele uchwały w spra rvie pOl 'ołnnin Komisji konkunowcj w eela przeprowadzenia

po tępow:mi.a. Imnlcur.o ~go tUl w Jonieale kandydata ua stanowisko Dyr-ekiQł'4'l.

amodzielnego Publicznege Zakładu Opieki Zdrol~rotllej w Kole.

Projekt uchwał. przed tawiła Pani illa Urbanisk. Z uwagi na fakt że rozwiązano tosunek pracy z

dotychczasowym dyrektorem szpitala i stanowisko to jest nie obsadzone zachodzi potrzeba

obsadzenia stanowiska Dyrektora w drodze konkursu, Zgodnie z obowi żującymi przepisami prawa

Rada. Powiatu \ drodze uchwały powołuje Komisję konkursową w celu wyłonienia kandydata na

stanowisko Dyrektora. Samodzielnego Publieznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w

nast pujacym . kładzie:

- przedsra iciele podmimu tworzącego w osobach:

a) ylwester Chęcinski - Przewodniczący

b Artur Szafrański- członek

c) Lilla Urbaniak - członek.

d) Lech Spliter - członek,

e) Andrzej Kręgiel-lekarz - członek.

f) Arieta. Górnik - przedstawiciel Rady Społecznej

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

proj ekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod glo. awanie projekt uclnif~aly li,1 sprav fe powalania

Komisji konkurs ..owej HI celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie

kandydata na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

18 gło, ami "za", Ogłosów "pneaw" i Ogłosów" wstrzymujqcych. tę ". Imienny wykaz gło awania

w w sprawie stanowi załqcznik nr 20 do protokołu.

Uehwała zo tatapodjętaJ oznaczona r XI7/12019 i stanowi załqcznik 111' 21 do protokołu.

Ad 16. Podjęeie uch, nly w .p"9w.~e wytypow~\nia pt7..ed:stuwicicl.a. podmiotu twerzącego w

skład komisjli konkur owej do wyboru kandydata na stanowisko zasrępe dyrektora do spraw

leesaletwa w Samodzielnym Publicznym Zaklad:zie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani illa Urbaniak, P łniąea obowiązki. Dyrektor SP ZOZ w Kole

wystąpiła do podmiotu t 'orzącego z prośbą o wytypowanie przedstawiciela podmiotu tworzącego



jako członka komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego nu stanowisko

zastępcy Dyrektora ds. leczr ictwa w . P ZOZ w Koje. Propo auje się; aby w skład w/w' komisji

kcnkursowej wyznaczony został wicestarosta Sylwester Chęciński, Wykonanie uchwały powierza

się Zarz do i Po .iatu Kolskiego oraz. Dyrektorowi Samodzielnego Pubłicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały, Komisja Spraw połecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod glo awanie projekt uchwały w sprawie

'Wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzq "ego w skład komisjt konkursowej do wyboru

kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa l 'amodzielaytn Pl,jblicmym

Zakładzie Opieki Zdrowotne} li Kole- W glosowaniu imiennym udział v. zięłQ 18 radnych. W/ego

wyniku uchwoła została podjęta 13 glo tam! "za", Oglo ów "przecil "i 5 głosów" wstrzymujqcy h

się ", Imienn 1 ykaz głosowania w w/w sprawie stano i załącznik nr 22 do protokołu.

Uclulla1a została [Jo.fljv.'ta, oznaczona Nr Kn512019 i stanQwi zaląa.llik nr 2.:1 da protQk(11u.

d 17. Podjęcie aehwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiarn

Kolskiego.

Naczelnik Mariola Jóżwiak przedstawiła projekt uchwały. Powiat Kolski jest właścicielem

nieruchomo .ci zabudowarej położonej w Kole przy ut Mickiewicza 14. Pov•••.yżs7.!l nieruchomość

zabudowana jest budynkiem dydaktycznym, który w ostatnim czasie stanowił szkołę Specjalnego

Oś od a Szkoln - Wychowawczego w Kole, e względu na to, że szkoła została przeniesiona na

ul, Kolejową. w Kole. budynek ten stał się zbędny Powiatowi, stąd propozycja zbycia w drodze

przetargu nieograniczonego,

Ni było dysku ji w tym punkcie. Komisia Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał .

Przewodniczqc rady Marek Światek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie nieruchQmo.ki Powiatu Kol kiego, W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego w niku uchwala została podięta 18 glo ami "za", Ogłosów. przeciw" i ()głosów

,wstrzymuJqcych się ", Imienny wykaz gio o anta tV w/w 'prawie tanowi załqcznik nr 24 do

protokołu.

Ue/lwa/a W tała podjęta, oznuczon« r X 176 12,fJ]9 i laJwwi załącznik nr 25 do protokołu.

Obrady opuścił radny Marek Tomicki



Ad 18. Pedjęcie uch",raly w prawie uchylenia uch" aly nr VlI/51/:2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 marca 2019 roku w prawic obciążenia służebnością prLesyłu dzialkj

będącej wlasuo 'dą Powia.tu Kolskiego.

aczeLnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Miej ki Zakład Energetyki Cieplnej w
Kole Spółka z 0.0. zwróciło tę z prośbą o wycofanie wniosku dot, ustanowienia łużebnoś ci

prze. yłu dla potrzeb po adowienie lU-Z, dzeń do nieruchomości połozonej w Koje, przy ut

Sienki v icza l , MZEC woj" decyzje uza adnia tym, że powyz za inwestycja nie będzie

r alizov ana 'IN ciągu najbliższych trzech lat. w związku z i kszymi od zaplanowanych kosztów

całego przedsięwzięcia.

Nie było dyskusji w tym punkcie. Komisja Gospodarcza. p zytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady tarek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały l sprawie uchylenia

uchwały nr VIJ/5J/2019 Rady Powiatu K()l~'kil:goz dniu 2 marca 2019 roku w sprawie obciążenia

łużebnołciq przesylu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego, W głosov aniu imiennym

udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwala zo lala podjęta 17 glosami, zali, O głosów

.przeciw !P t Og/o ów" strzymujqcych ię J,. imienny lvyka głosmł'ani(1 w w sprawie SI(l1W}1li

załqcznik nr 26 do protokołu.

UclUiJllltl tostt,la podjrta, ,fJZłluqona Nr 1i712019 i stallowi 'Z«łqcz1fik nr 27 do protokołu.

Ad 19. Podjęeie uchwały w prawic wprowadzenia zmia. w budżeeie powiatu na 1,019r.

karbnik Zygmunt Sołt siak poinformował, ze szczegółowo omówił proponowane zmiany na

posiedzeniu Korni ji Budżetu i Finansów. PI"Zed •.tawił dodatkowe zmiany, które pow tały po

term inie przesłania projektu uch wały (załączni k 11 28 do protokołu)

karbnik Zygmunt ..oltysiak wspomniał. że najistotniejsze zmiany dotyczą:

l. zmian planu 'W datków w dziale tran 'port i łączność w v..rysokości 4 500 000,00 zł na zadanie

pn.: "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole' W związku z przyjęciem harmot ogramu rzeczowo -

finansowego przygotowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole przewidującego realizację

zadania w latach 2019-2020. Zgodnie z harmonogramem zabezpiecza się w planie wydatków

na ~Ol 9 rok udział łasn y w wysokości 2 474 197.44 zł. a w roku 2020 - 2 653 3 14.49 zł,

Skarbni dodał) Ze zab zpieczenie powyższych środków jest niezbędne do złożenia wniosku do

Wojewody Wi Ikopolskiego o podpisani umowy o do inansowanle z FDS.

SblrosbLRobcrt Kropidłowski dodał, że udało się zw iększyć ilość pozyskanych środków 'lJ:;-

wnęrrznych na w/w zadanie o około I mln zł;

2. zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę 515 00000 zł

przeznaczeniem na prace remontowe, które sfinansowane zostaną z wolny h środków:



3. zwiększa się plan wydatków na kwotę 2 300 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ

w Kole do zadania pn.: "Przebudo a oddziału chirur 'ii i doposażenie bloku opemcy_inego w (}P

ZOZ W Kole" w związku z koniecznością dostosowania po nieszczeń szpitalnych do wymogów

Rozporzqd: enia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2()19 roku w sprawie sz zegćłowych

~vym(wań jakim powinny OdPOl iadać pomieszczenia i urzqdzenia podmiotu wykonujq, ego

dziołałnosć leczni zą oraz do programu dostosowawczego SP ZOZ w Kole z 20]2 roku,

Zabezpie za się kwotę 2 300 000,00 zł (z rogo roboty budowlane to wola 2 024 532,68 zł,

wyposażenie kwota 275 467,32 zł) celem złożenia wnio ku do Wojewody Wielkopolskiego o

dofinansowanie zadania wysokości 2 979 797,96 zJ. Środki na ten ceł będą pochodziły ze

zmniejszenia wartości zadania pn.: 'Rozbudowa ulic), Nagćrne] Mi Kole" w wysokości

2 025 802, ~6 zł. a pozostał ota 274 197,44 zł z wolu ch środków, Łączny . oszt zadania to

kwota 5 -80000,00 zł.

Starosta Robert Kropidłowski odczytał pismo od Mini tra Finansów adresowanego do Zarządu

Powiatu Kolskiego informujące o przyznaniu dla Powiatu Kolskiego kwoty 1 194 740 00 zł ze

środków re rwy ubweneji ogólnej przeznaczeniem na dofinansowanie inwest cji drogowej pn.:

.Przebudov a mostu na rzece Rgilewka w m. Barłogi", Starosta dodał. że powyższa sprawa była

monitorowana. przez Pana Posła Leszka Galembę,

Radna Alicja Wapió ita

Przypomniała że Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Ze 'pole Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych w Kol . Podczas t j kontroli Dyrektor zgłaszał, Ze nał ż przeprowadzić pilny

remont dachu sali gim nastycznej Zespołu który obec ni przecieka. Czy znai dą si środki na

wykonanie tego remontu?
Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, 'że w tym roku dokonano objazdu placówek

oświatowych i obecni zostaną przepr wadzone niezbędne remonty. które urno Iiwią prz j cie

mi ci do szkól w zwiększonym roczniku. W przys łym roku p aUOWWle jest dokonanie wszystkich

wymaganych remontów dachów w szkołach.

Komisja Budżetu iFinansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek ŚWiątek poddał pod glosowanie projekt u hwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 J 9r. W głosowaniu imi tnnym udział wzięło J 6

radnych. Wjego wyniku uchwala -n~·włapodjęta 16 gło,\'ami .,za'r, Ogłosów "przeciw" i Ogło,'ów

0l wstrzymuiqcych się ", Imienny wykaz glosowania w w sprawie stanowi załqcznik nr 19 do

protokołu.

Uckwał« zo tata podjęta OZlllłClOIUi Nr X /78 !1(J'J9.i ;l/{mt;wi załqczniA Itr 30 do pro/ukolEl.



Ad .20. Podjeeie uehwały w .prawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie flaansowe]

powiatu Iols! lego na lata 2:019-2027.
Skarbnik Zygmunt Sołtysisk poinformował. re podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z

następujących przyczyn:

- wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałruni Ra y Powiatu

Kolskiego;

- dokonania zmian w załączniku m' 2 dotyczących przedsięwzięć podejmowanych w 20 9I,'

~ zwiększa ię plan dochodów w 2020r. w zw· ązku .podjętą przez Radę Mi j ką w Koje uchwałę z
dnia 22 maja 20191'. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie d tacji dla Powiatu

Kolskiego nu realizację zacłania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa ulic Nagomej w Kole" w
wysokości 314 000,00 zł;

mwprowadza sil! nowe zadani wieloletnie pn.: "Rozbudowa ulicy Nagórnej W Kole" na lata 2019m

2020. Podział nakładów finansowych kształtuje się następująco: rok 2019 - kwota 2 474 197,00 zł,

rok 2020 - kwota 2 653 315.00 zł.

D skusji nad projektem uchwal nie było. Komisja Budż tu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek Światek' poddał pod glo iowanie projekt li hwały lot<' sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej pawiatu kolskiego na lata 201 fi-202?

W g/o owasiu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

16 glosami za", Ogłosów .,przeciw" i Oglosćw !P w trzymujqcych' się ". Imienny wykaz głosawama

w 'w !II prawie tanowi załqcznik nr 31 do protokołu,

Ucll wała w tala podjęta, oznaczona r 179'12019 i si/mo w1 załqcz;lik lir 32 do protokołu.

d 21. Pedjęeie uchwały W prawie skargi zlożoue] n.a działalność Powiatowego rzędll Pracy

"" Kole.
Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków] Petyeji Marek Marciniak

Skargę Pana Z.K. z dnia IO.04,.2019r.1'.na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kole uznaje

się za b zzasądną.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący rad; Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały r•..· sprawie kargi

złożonej na dzialalnosć Powiatov ego Urzędu Pracy w Kole,

W glo owaniu imiennym udział wzięło 16 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 16

giosami "za" Oglo.·Ów .iprzeciw' i Ogrosów" w 'Irzynnifqcych się H. Imienny wykaz Złosow,miu w

w/w spras ie 'tanowi załqczntk nr 33 do protokołu.



UchfvaJa zus/lIla podjfta, OZlUlCuma Nr X/80 /2019 i stanewi z(fłq(.'wik nr 14 do protokołu.

d 11. Odpov iedzi na zapytania i. interpełae]e,

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielane były na:bieżąco.

d 23. Woln.e głosy iwnle ki.

R.adny Radnmir Piorun

Podziękowal wójtowi gmin Koło "a podj ci .L bki j reakcji kwestii uprzątnięcia nielegalnego
wysypiska śmieci w lesie w miejscowości Dzierawy gm. Koło, Sugeruje. aby rozesłać do ójtów i

burmistrzów informację, aby przed lasami umieszczone były tabliczki z napisem "Zakaz wyrzucania

śmieci w lesie".

Nawiązał do Kampanii społecznej organizowanej przez Fundację Allegro Al] For Planet , Kręć

kilometry". Kampania polega na. możliwości zarejestrowania się na stronie Kr-ęć Kilometry i

włączenia aplikacji. Mieszkańcy. którzy wykonają najwięcej kilometrów, otrzymaj" czujniki smogu-

d 24. Zanllknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady X sesji o godz. 16L.!i

Protokółowała:

Malwina Morzyoka

r'1a-~1U..Q ~o~
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