
Rada Po i t Kols iego
l:L SienkieWICZJ :21/D

62-óOO KOLO

BlłZ.000:2.7.2019

z XI . c.ji Rndy Powiatu Kolskiego,

odbytej w dniu 27 czerwca 2019r:

1. Ot varcie se ji

Otwarci al. ob 'ad

\ iątek.

sesji Rad. Powiatu Kolskiego o godz. 13°0 dokonał przewodniczący :rady Marek

2. Po'witanie go ~ci

Przewodniczący rady p lwi' aj radnych, nacz lników wydziałów dyrektorów jednostek, Panią

Elżbiet Budzińskr - dyrektor Zespołu Opiekt ,tlCZO - Edukacyjno- Wychov av czego w Kol ,

nauczyci li z; ZOEW '\ Koje Pani. Joannę Pietrz k j Panią Wiolettę wider, zwycięzcę

Międzynarodowego Festi valu Piosenki .Jntegracja malowana dźwiękiem" Jakuba Przyby łowicza,

Pana Ja' a Skr ckieuo media iw zystkich ob cnych.

Ad 3. S" Ierdzeme quorum

Prz wodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności i obrady są prawomocne,

w sesji u zestnic: y l 8 radnych. Lista ob cno lei tanowi załącznik nr 1 do protokołu,

W dalszej kol jności Przewodni ząc' rad {arek .wintek dodał, że na e ~i gościmj Jakuba

Przybyłowieża ucznia Zespołu Opiekuńczo- Edukacyjno- Wychowawczego w Kole oraz zwyci 7..c-ę

12. Mi dzynarodowego "e 'li alu Piosenki .Jntegracja malowana dźv iękiem", który odbył si

dniach 3-6 C' e .wca 2019 r. \,vBochni. Jakub wraz z koleżanką SI fani', Dudala wykonał w duecie

u« ór pt. , .plev am i tańczę", WyS! p został tak dobrze przyj ty prze' jury i publiczność, że

przyniósł zw cięstv O dla Kuby i Stefanii. Przewodnicząc' scrd czni pogratulov al Jakubo li

w -różni nia oraz życz. t dalszych sukcesów. Przewód liczą rady wraz z wiceprzewodniczącymi

wręczyli kwiat dl marno Jakuba oraz Pani Wioletty ider i Joanny Pietrzak, natomiast Jakub

Przyb_ łowicz otrz. mał upominek potem zaśpiewał pio enkę ••Śpiewam i tańczę".

ast pnie iłowa uznarua z stały kierowane do Pana Ja ka kryćkiego. który przekaz ł

Powiatów j i Iiejskiej Bibliotece Publi znej \)1 Kole w darowiźnie pamiątki rod inne tj. 24

cgz mpls TZ.~ ,Głosu Koła', Wic prz wodniczacy rady Ma: iusz Kozajda przedstawi] krótką

biografię Pana Jac a kryćkiego. woim wy topieni U- w pomniał, że .Głos Koła" jest pierwsz

gazetą wydawaną 'latach 1918-1919 w języku pol kim w całej Wielkopolsce \ schedniej.



Wydawcą i redaktorem gazety był Czesław Freudenreich. r .okah i hi torycy i regionali 'ci bardzo

\lo. oko oc nili , artoś Ć znalezi ka pod _ąt m łu torycznyrn i regionalnym. Wi oprzewodni zą y

rady Mariusz Kozajd ,powi dział. ż po stawa Pana Jacka kryćkiego bez wątpienia patriotyczna i

b zinteresowna zasługuje na pochwałę i J owinna być wzorem do naśladowania. Prz .wodni 'UJ. (.;y

rady wraz Z wiceprzewodniczacym tanu zem Kozajdą i Ryszardem Ko iorkiem wręczyli Panu

Jackowi kryckiemu podziękowania kwiaty i t pominek.

Glos zabrał Pan Jac krycki, który podzi kował za sIO\ a uznania. na t pni v kilku zdaniach

opowiedział o swoich pasjach i dotychczasowy _h osiągnięciach zav odowych.

Przewodniczący rady Marek. ~l iątek korz, tając z okazji złożył także gratulacje radnemu

Jaro ławowi obańskiemu za zdob ci m miej c w kategorii do lat 40 na XX Jubileu zowycb

Mi strzostwach Polski R1:dnych i Pracowników amorzadowych w teni sie stołowym, który się

odbył O] .06. W Gorze vic 'tąskim.

Radny Jarosław obański podziękowal za miły gest. jednocześni wspomniał, że były to XX

Jubileu zowe Mi urznstwa Polski i. startować mogli tylko j zawodnicy, którzy rali udział w

zawodach \ latach poprzednich. Patronat nad zawodami objął Marszałek Województwa

Opolski go, Staro ta Po iaru Ole kiego, burmistrz Gorzowa I ki go oraz. Polski Związek Tenisa

Stołowego,

Ad 5. Przyjęcie protokołu z

Przewodniczący rady poddał pod głosov anie protokół z sesji Rady Powjam Kols i go.

W glosowaniu imiennym udział wzięło 1 radn ch. W vyniku glo, 011 ania protokół zo tal przyjęty

18 glosami "za", Oglos ,pr:;c iw", Ogłosćv: •.w. trzymujq ych się". Imienny wykaz g/o iowania w

Iw sprawie stanowi zalqcznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rad /. tąpił z propozycją umie zczenia w porządku obrad projektu ud wały w

sprawie stwierdzenia prz kształcenia Ośrodka Dokształcania i 005 onalenia Zawodov ego 'IN

Zespól zkół Technicznj ch" Kole ul. Koleio a II 62-60'0 Koło w Centrurn Kształcenia

Za odov go ,,\'Zespole zkól Technicznych w Kole ul. K lejowa l 62-600 Koło j umie z zenie

go jako pkt 10 p rządku obrad a pozo tal pkt. prz. unać o l . W/w pro] ki uchv ały zo tal

przesłany radnym.

Nikl więcej nie zgłaszał tn ag do porzqdku obrad, w zwiqzku z rym prz wodniczqc; rady poddał

pod glosowani przyjęcie wnio ku o 'Prowadzenie do porządku obrad projektu uchwały v sprawi'



stwierdzenia przekształceniu O irodka Dokształcania i Do konalenia Zawodowego 'HI Ze. pole Szkól

Technicznych w Kole ul, Kolejowa l J. 62-600 Koło Ul Centrum Kształcenia Zawodos ego w Ze pole

Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa li, 62~600 Kolo. ~ glosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. W wyniku glosowania po )iŻszy wniosek został przyjęty i glo~ami" tar" () glo 'Ól

.,pr:u:dw", O glosó "w.lrzymujqcych 'tę ", bnienny uykaz glo awania lic' w/lo1' prawie stanowi

załqcznik nr 3 do protokołu.

NaMępnie pl' ewodni 'Z(J(y rady poddal pod gio "owanie przyjęcte porzqdku obrad pa zmianach

W glo owaniu imiennym udział wzięło l radnych W wyniku glo .owania porządek obrad po

zmianach 0, tal przyjęt.y 18 glosami "za", O gio: ów .przeciw", O glo ów "w trzymujqcych się ".

Imienny wykaz glosowania w w/w -prawie stanowi ałqoznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu y uiosku brzmi na tępujt co;

1.0tw r i sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. owitanie.

3. Stwi rdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z X sesji,

5, Informacja Starosty z działalności międzysesyj nej Zarząd J.

6. Zapj tania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzi lenia Zarządowi Powiatu ol icgo wotum zaufania

) prz dsta lenie raportu ( stanie powiatu,

b) debata,

c) głos wanie w sprawie udzi - enia Zarządom Powiatu Kolskiego won m zaufania.

8. Podjęcic uch al w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wy konania budżetu za 201 g rok,

a) przedstawienie sprawozdania wykonania: budżetu, informacji 00 stanie nnerua powiatu.

sprawozdania finansowego

b) odczytanie opinii Regionalnej Izb Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu

Kolskiego sprawozdaniu z wykonar la budżetu pov iatu za 2018 rok

c) dyskusja

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze pra o dani m .
wykonania budżetu za rok 2018.

9. Podi ęcie uchwały w sprawie absolutorium d.la Zarządu Powiatu Kolskie JO z tytuły w 'konania

budżetu powiatu za 20 l 8 rok;

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej '1,\1 prawie wyrażenia opmu o rkcnaniu

budżetu powiatu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolu orium

Zarządowi Powiatu Kolskiego,



b) odcz; tanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkov tej o wniosku Kom] ji Rev izyjnej w prawi.e
udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu z 2018

rok,

c) odcz tanie opinii stałych komisji Rady P wiatu,

d dyskusja.

e) glosowanie w prav te ab olutorium dla Zarządu Powiatu Kol kiego z tytułu wykonania

budż tu za 2018 rok.

10. Podj cie u_ hwał 'IN prawie stwierdzenia przekształ enia Ośrodka Do ształcania i

Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kole ul. Kolejowa 1], 62-600

Koło w Centrum ształcenla Zawodowego w Ze. pole Szkół Technlczn rch w Koje ut

Kolejowa 11, 62-600 Koło.

11. Podj de uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomi zno- finansowej arnodzielnego

Publi Zl1_gO Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

12. Podjęcie uch" ały w sprawi zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansów go ...amod j In go

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 'IN Kole za 2018 rok.

13. Pcdjęcic uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto prz z antodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrov owej w Koje.

14, Podj cic uchwały sprav te wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 20 1.9r.

15. Podjęcie uchwały ~ , . prawi.e wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowe] powiatu

kolskiego na lata 2.019-2.027

16. Odpow iedzi na zapytania i int rpelacj .

17. Wołn głosy iwnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad. 5. Jnrorm.ncja tarosty z dzialalaeścl między esyjnej Zarządu.
Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informa j. d iałalności wydziałów i jednostek

ze polonych za okres od 27,05.2019r. do 21.06.2019r. T. Materiały te stanowią załącznik nr 5 do

protokołu.

Ad 6. Zapylania iInterpelacje.

Przev odniczący rady Marek Ś wiątek przypomniał radnym, że zgodnie z alt, 21 ust. 12 Ustawy o

samorządzie powiatowym zapytania. i interpelacje składa się na piśmie.

Rądny Radolnir Piorun

Poinforrnował, że na ostatnim posiedzeniu Korni ji Ochrony Środowiska Rolnictwa i L śnictwa

członek ł emisji darek Tomicki poruszył kwestię stosowania na se jach Rad l 0\ iatu Kolskiego



o az po j dzeniaeh komisji szklanych butel k na wodę zamiast plastików .h. Opakowania

pJa tikowe v konane są 'Ze szkodliw 'ch związków chemicznych natomiast szklana butelka j st

wolna od oksycznych substan ji oraz nadaje si do recyklingu. Jako przewodniczą y Komisji

O hrony rodowi ska, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócił się z p -ośbs CI rozważeni możliwości

zastąpienia pla rikow~ch butelek na wodę na zklane. Pi mo radnego stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.

Radny M:arekJ'+'hu-cjnial

Zapytał czy wniosek uwzględnia również zrezygnowanie z kubkóv plastików ch?

--,--,-,,-,,,-,,-~~=~~u;o.:,,",,,,,,,,--,,,,,,",h~·-,,,ci!!.!.ń,,,,s,,",k~i,odpowiedział z w takiej sytuacji dobrym pomj łem byłoby,

aby radni o rz mali imienne kubki.

lbdn 'R 'sz3xd Kasiorek

Podzięko al dyrektorowi Powiatów mu Zarządov i Dróg w Kole za naprawę odcinka drogi w

miej cow ści Lipie Góry jednocześnie zgłasza pilną potrzebę naprawy od inka drogi Dębno

Pobroboszczowskie oraz Janowice. Dop taj czy wiadomo kicd zostani uruchomiony Program

usuwania azbestu?

yh"esicr Chs.,dli.'ki
Odpov i dział 7~ program dot. usuwania azb stu prawdopodobnie nie będzie ogłoszony w tym

roku, ponieważ WFO "iGW 'IN Poznaniu przesun' ł środki z tego zadania na realizację programu

"Czyste Powi trze", który cieszy się również dużym zainte resowaniem, Jeżeli program zostani

uruchomiony w tym roku radni zostaną o tym poinforrnc wani.

adna Dorota Gałdy:n

W imieniu mieszkań ów gmin Koło oraz. osób zm ierzających do Izbic r zgła: za, że przejazd

kolejowy jest za długo zamknięty. Kierowcy muszą długo czekać n przejazd poci gu czasami

niecierpli wią się j zawracają na drcdz co sn arz niebezpieczeństwo na tym odcinku drc gi

Rado,' Radomir Piorun

Zgłasza, że należy odmale ać pasy przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II i Powstańców

Wielkopolskich oraz skrzyżowaniu ulic Włoćław kiej i Blizna.



W powiecie tureckim w gminie Brudzew rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w związku z

su. zą, CZ. w powiecie kol kim r lnicy ró nież będą mogli liczyć na pomoc w takiej sytuacji?

Robc.rt KrollidJo\:vski udzieli odpowiedzi na zap tanie radnego po rozeznaniu się w

temacie.

Radny l\'hrek Dana. zewski

Nawiązując do zapytania przewodniczącego rady powiedział, ze Gmina Dąbie zorganizowała

spot anie z sołty ami i podjęto decyzje o t m aby zwrócić się do Wojewody z wnioskiem o

powołanie komisji. która b dzie szacowała straty spO\ odowane suszą. ' złonkov i Korni Ji b ęda
szacowali strat od poniedziałku do piątku w godz. 8.,00-15.00. Wyniki pracy Komisji zośtan

prze az ne do służb woj wody.

=..J.~=,-,--=~~=-=::.".::~:t...odpowi,edział na zapytanie radnego Ryszard" Kasiorka, że w rokt

2019 nie będzie możliwy remont drogi w Janowicach, ze względu na brak. środków finansowych,

zadanie to zostanie zrealizov rane w roku następu m.

- d. 7. Podjęcie uchwal sprawie uddełenia Zar,ządowi Puwiatu Kol kiego wotum zaufania.

a) prz (J. rawieale raportu O ·tanie powiaru,

dnia 11

procesi wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organć. J publicznych zarząd

powiatu co roku, do dnia 31 maj. prz d tama radzie powiatu raport o stanie powiatu. Raport

obejmuje podsumo anie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim. w szczegółnoś i

realizację polityk, programów i strategii uchwał rady powiatu ibudżetu powiatu. Raport rozpatruje

rada powiatu podczas sesji, na krór j podejmowana jest ud wała rady powie tu \; sprawie udzielenia

lub nieudzielenia zarządowi ab olutorium, na której to raport Jest rozpatrywany w pierwszej

kolejnoś ii.

Starost Robert Kropidłowski w dalszej kolejno ci przed tawił:

- ogólna harakterystykę powiatu.

- .tan lnan ów powiatu.

- wydatki inw tycyjne powiatu kolskiego,

- informacj o st nie mienia powiatu,

- informacje o realizacji polityk, programów i strategii,



- informacj o realizacji polityk, programów i.tratcgii,

- oc nr. alizacji u hwal ra y owiatu o] icgo,

- oc nę działań administracji powiatowej,

- .ealizację zadań o' iato ych,

- ocen stanu dróg powiatowych,

- funkcjonowanie sy temu pomocy pole znej,

- informację o publiczno m tran porcie zbiorowym,

- stan bezrobocia w po, 'lecie.

- be pi CL.Cn two publiczne,

~bezpieczeństwo prz iwpożarov e.
~bezpiecz ństwo prz ci, powodziowe,

- bezpiecz ństwo drogowe,

- informa 'ję W zakresie promocji o hron zdro ia

- ocenę s' nu 'rodowi ka naturalnego, ~ 'tym punkcie poru zony został probl cm składu arna

odpadów w ..łodawie przy Kopalni Soli.

- realizac j proj któ ze środków UE.

- nieodpłatną pomoc pru\ovna.

Na koniec tarosra podziękował pracownikom za przyg tov anie materiałów do raportu, przede

w zy tkirn podziękov ał Arturowi za frań 'ki mu.

b) debata,

Radna E a Ochędabka

Podziękowała za zwróceni u agi na problem sklado .••vania śmieci bok Kopalni oli w Kłodawie.

Władze Kłoda". podj ty działania w celu rozwiązania tego problemu, ale same sobie nie poradzą.

W kw iii aportu r dna powiedziała, ż został on przyg towany czet .lnie ijest bardzo obszerny.

Rndna Alicja \Vapińska

alcie padzi kowała Arrurov i zafruń ki nu za przygotowanie raportu, przy okazji zadała pytanie

odno 'ni przyczyny unieważnienia przetargu na budowę parkingu za bud -nkiem B oraz

prze unię cie śrcdkóv z teg zadania na remont pomieszczeń biurowych w Staro stwic

Powiatowyrr ?

Staro ta Robert Kro

Począ ko o b ła koncepcja przekazania Komcndzi Po iatowej Policji w Kole bud nki po

Sp cjalnym Ośrodku SzkO]110- Wy howa -ezym, w zamian tarostwo miało otrz mać od Komendy

m.in parking na ul. Prusa w Kole. W planach było połączenie w/w parkingu z parkingiem



usytuowat . m za budynl iem B. Nie doszło jednak do wymiany nieruchomo .ci. Jednocześnie

W~dzial Komunikacji i ransportu zgłaszał problem ze kładowaniem akt, w związku z tym

postanowiono środki z budowy parkingu przeznaczyć na r manty pornie zczeń biurowych,

Radn~' l{dal Ławniczak

Zabrał ulo w imieniu Klubu radnych P L. Przedstawiony raport jest za długi i obsz rn ,
Proponuje, ab za rok opracować wer ~ę skróconą .. Z drugiej strony zczegółowo ć raportu jest
także pl usem ponieważ odzv ierciedla zrealizowane przez Zarząd, Rad:' i jednostki podległe w

2018r. zadania, W raporcie zaznaczone zostały zagrożenia związane z funkcjonov aniem s-łużby

zdrowia, oświaty czy naprawy dróg. Na pochwalę zasługuje fakt, że Powiat Kolski co roku zawiera

porozum i uia z władzami gmin 'v\' celu współfinansowania wspólnych inwe tycji drogowych,

Staro hl Robert Kro i ł~nyski

Na poczatl u był dylemat w jakiej formi raport ma być sporządzony, po tanowiono. że plCf\VSZ

raport bęc zie opracowany rzetelnie j zczegółowo. Przyjmują do wiadomo. i ocenę i \,[agi
radnych, zostane one wzięte pod uwagę przy opracowaniu kolejnego raportu.

Pl'1:.cwodnLezący r.ady Marek wiątek zasugerował, aby zawsze na koniec kadencji przedstawiać

5Z _zególowy raport o stanie powiatu.

c.)głosowanie w prav ie udzielenia Zarządowi Powiatu Kol kiego wotum zaufania.

Raport stanie Powiatu Ko kiego za 20] Sr, stanov izałącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świqtek poddał pod glo iowanie projekt u hwały w sprawie udzielenia

Zarządowi Powiatu Kol. kiego wotum zaufania. W gID owaniu imiennym udział wzięło 18 radnych.

W jef!,o wyniku uchwała została podjęta 1j glosmni "za ", O głosów . przeciw" i 3 glo

IJ wstrzymujqce n. Imienny wykaz glosowania w \ '/'141 sprawie stanowi załqcznik nr 8do protokołu.

Uchwale '[.0 lala podjęta,. oznaczona Nr Xl/.81 /2019 i' stanowi zalqcz,nik nr 9 do protokołu.

Przerv a l"~obradach od 15.10.•15.30

Ad 8. Pudjęeie uch" ..•'ały w sprawie zatwierdzenia. sprawozdania fin.;m owego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania. budżetu za 2018 rok,

a) prz dstuv lenie .•prawozdania z wykonania budżetu, lnformaeji o rtanie mienia powiatu,

spnu\" uzda nia fiuaos owego,



Pau Staro la Robert Kropidłowskijako przewodniczący Zarządu Powiatu przystąpił do

przedstawienia naji tetrtlej zych danych dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu z

wykonania budżetu powiatu za:2018 rok.

Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 86240779 58 zł, co stanowi 98,05%

planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Wyżsre wpływy wykonano z tytułu: opłaty

komunikacyjnej opłat za wydanie prawa jamy udziału w podatkach PIT dochodów

uzysklv anych w z\ iązku z gospodarowaniem zasobem nieruchomości karbu Pańsn a,

zaj t; Li e pasa drogowego.

Wydatki wykonano w kwocie 91 618 114,70 zł, co tanov i 94,18 % planu wydatków po

zmianach.

Proc mtowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- transport iłączność - ]3 167 982 77 zł tj. 14,37 %

- admini tracja publiczna - 9769049,77 zł tj. 10,66%

- pomoc poleczna (d .852 i853) - 1000353797 zł tj. lO,92%

- oś łata iwychowanie (dz, 801 i854) - 38906 373J6 zł tj. 42 47 %

- bezpieczeńsr o publiczne- 5 984 185.63 zł, tj. 6,53%

- pozo ·lał wydatki - ]3 786 984,80 zł tj. 15,05 %

Następnie Starosta poinformował, ż wskaźnik udziału wydal ów majątkowych wydal ach

ogółem wyniósł 2074%. Ogółem na inwestycje wydatku ano kwotę 20 172 346,88 zł, na

zadania drogowe wydal cwano kwotę 8 445 869.45 zł. Zadania drogowe zostały

dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.

Starosta zwrócił uwagę, że wysokość dotacji z budżetu powiatu, która była udzielona dla

, amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. na dofinansowanie zadania

pn.: ..Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyp saźenie SP ZOZ w Kole WI"aZ z

roz vojern usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu wyniosła 6 928

6411,03 zł.

tarusta Robert Kropidławski wspomniał, ze na dzień 3L 12.2018r. wartość księgowa brutto

mienia powiatowego wyniosła 174 628 462,22 zł. Powiat był właścicielem gruntów o

\ artoś i 12 751 569,97 zI i powierzchni 604 ha: z czego 576,87 zajęte było pod drogi

PO\ 'latowe.

Na koniec 20181'.wysokość zobowiązań wynio la 10 :539956,0] zł idotyczyła zaciągniętych

kredytów bankowych w wysokości 5 664 862.41 zł oraz poręczenia kredytu bankowego

2ill'i~,gni tego przez SP ZOZ w Kole w 201Oc. - 4 875 093,60 zł, kt6r dotychczas nie były

uw chornione.



turosia Robert Kropidłowski przed tawił informację o sprawozdaniu finansowym składaj cą

się z bilan u z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu jednostek
budź towych zbiorczego rachunku zyskóv i strat jednostek budżetowych, zbiorczego

zestawienia zmian w fundu zu jedno lek budżetowych,

a koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powie u oraz własn m zwrócil się do

Rady Po iatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz podziękował radnym, pracownikom

Starostwa ijednostek organiże yjny h za w. półpracę.

prawozdani o, z wyk nania budżetu za 2018r. sprawozdanie finan 0\ e, informacja o stanie

mienia powiatu oraz przemówienia tarosty tanowia załącznik nr 10 do protokołu.

b) odc:I., tanie opinii Regionalnej Izby Obraehunko« ej O przedłożonym przez Zanąd Powiatu

Kolskicg,n sprawozdaniu z w konania budżetu powiatu za l018r:

Wiccprz wodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę r 0-

O 5·1/55/SlKo/2019 Składu Orzekającego R gionalne] Izby Obrachunkowej P znarnu z

dnia 25 kwi tnia 20191'. w prawie wyrażenia opinii o przedłożonym prz,ez Zarząd Powiatu

Kolski go sprav ozdaniu z wykonania budże u Powiatu za 2018 rok wraz z informacją o

stanic mienia komunalnego, Opinia jes pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 11 do

protokołu,

C)I dys us] .1,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

\V dyskusji nikt nie zabierał gło u.

d) glosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykom n ia budżetu za rok 2018 ..

Przewo lniczqcy rady Marek wiqtek poddał pod glo .owani projekt uchwały lii prawie

zatwierdzenia sprawozdania finan owego Wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 201

rok. VI' g/uslJI. aniu imiennym udział wzięło 18 radnych. Wjego uyniku uch: ala zo lała podjęu: 18

glosami ..z II, Ogło ó••., "przeciw" i Ogło 'Ól ., wstrzymujqcych ,tę H. imienny \ ykl,lZ glosou ania w

w/w lJ1'll11'iestanowi załącznik nr 12 do protokołu.

,uc/u'I",(a ZIJstalapodjęta, OWllCZQna r XI/82 12019 i sUmowi załqcznik Itr 12 do protokołu.

d 9. l odjęcie ucbwaly l prawie abseluturlum dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytul ~rykonania budżetu powiatu za 2018 rok,



a) przedstawienie uchwały Komi jl Re:wizyjllej w sprawie 'wyrażenia opmii o v ykonaniu.

budżetu pawiatu za 2018 rok wraz z uzasadnieniem iwnie ku o adzielenie ab ołuterium

Zlu7.ądmvi Powiatu ol kiego,

PI'/.. .wodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Wapiń a. odczy ała Uchwałę r 112019 Komisji

R .wizyjnej Rady Powiatu Kolski go z dnia 23 maja 2019' roku w prawie wyrażenia opinii o

..•••.km aniu przez Zarząd Powiatu Kolskie. o budżetu powiatu za 20] 8 rok i wystąpienia Z

wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kol kiego absolutorium za 2018 rok. Korni. ja

Rewizyjna wyraża pozytywną opini o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca si do

Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu

powiatu za 20J 8 ro . Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

b), odezytanie opinii Regionalnej I.zb Obrac:hunko\\'ej o waleska Kemisji Rewizyjnej w

sprawie udzielenia absolutorium Z~U"ządoviPowiatu oJski:ego z tytułu konania budżetu

za 201H rol

Wiecprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda i odczytał Uchwałę Nr 0-0955155/5!KoI2019

Skład Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 czerwca 2019r,

w' sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjrie] Rad. Powiatu Kolskiego w

prawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2018r. Opinia RIO jest pozytywna,

wymieniona uchwała tanov i załącznik nr 15 do protokołu.

c) otlc:tylanic opinii stałych komisji Rady Powiatu,

Pm ..wodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczących Komisji Rady Powiatu o

prz d. tawieni opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018r.

Pozy l_ WTI. opinie w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 20 18r. przedstawili:

- ]ir:re'v odniczacy Komisji Budżetu iFinansów- Jarosław Sobań ki

- przewodniczący Korni ji Gospodarczej - Lukru z.Królasik

- przewodniczący Komisji Skarg. Wniosków iPetyeji- Marek Marciniak

- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - L ch Spliter

- przeli odniczęcy Komisji Ochrony rodowiska. Rolnictwa iL. śnictwa -

Radomir Piorun

Przedstawione opinie tanowią załącznik nr 16 do protokołu.

d) dy kusja,

Radnn A Ijc ia Wapiń lia

Radna prn -iedziała te absolutorium to sposób kontroli j oceny wykonania budżeru. W konani

budżetu tu wielka odpowiedzialno ć i ciężka praca wielu osób. Złożyła gratulacje Zarządowi



Powiatu \\ kadencji 2014-20 l H oraz ob cnemu Zarządowi Powiatu .. Podziękowania skierov ała

równi i do • karbnika Powiatu, służb finansowych i v 'szystkich pracowników tarostwa

Powiatowego oraz dyrektorom j dnostek organizacyjnych Powiatu za odpowiedzialne realizowanie

założeń budżetu. Podziękowała za zaangażowanie i dobrą współpracę z Zarządem Powiatu, bo

tylko wspólne działania mogą. przynieść efekty w dążeniu do celu.

Radny l :.trał Łtłwniczak

W jściuwy budże na 2018r. był zmieniany )4 razy. iesz- fakt, że wydatki majątkowe osiągnę}

poziom 20 000000000 zł. Została wypracowana również nadwyżka finansowa, która pozwala na

realiza .il..! wielu inwestycji w roku 2019. KJub radnych P 'L będzie głosował za udzieleniem dla

Zarząd I Po iatu Kolskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 20 18r.

e) głosowanie w spra te ab oJutorium dla. Zarządu Powiatu Kol kiego z tytułu wykonania

budż tu za 2018 rok.

Przewodni .zqcy rady Marek .ŚWiqtek poddał pod gio awanie projekt uchwały w sprawie

absołutcrium dla Zarzqdu Powiatu Kolskiego z tytułu ykonania budżetu powiatu za 2018 rok.

W giosowaniu imiennym ud_iał wzięło l radnych. W jego wyniku uchwala zo tala podjęta 14

glo ami .,za", O głosów "prz,eciw" i 4 głosy , strzymujqce". Imienny l yktlz g/m owania w w/w

prawie stano, i załqcznik nr l do protokołu.

Uchwai« :0 tał« podjęta. oznaczona Nr XlI 83/1019 i sumowi załqcznik nr 18 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek na koniec powiedział, że absolutorium to ukoronowanie pracy

Zarządu Pu viatu poprzedniej kadencji jak i obecnej, ale także prac-owników starostwa i jednostek

organizacyjnych. W imi. niu Rad. Pov.•riatu złoż ł gratulacje Zarządowi Powiatu, Panu ygmuntowi

ołty lakowi - Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na. rzecz Powia u. Dodał, że

podzi kowania nalezą się ró nież w zystkirn amorzadom gminnym z terenu Powiatu Kolskiego za

przystąpienie de realizacji wspólnych inwestycji mających na celu poprawę i t02.\ ój wizerunku

powiatu kolskiego.

Ad 10. Podjęeie uchwal)' t·- sprawie "twierdzenia przekształcenia Ośrodka Dokształcania i

Do. konalenia Zawodo ego w Ze pole l,k6ł Technicznych w Kole ul. Kolejowa 11,

62-600 010w Centrum Kształcenia Zawodowego. Zespole Sl,k(U eehnieznyeh '"l' Kole

ul. ruI jowa u, 62-600 Kol,o.



Zast pca nacz elnika W~działu Oświaty, ł ultury i 'p0l1U Dorota. zkudlarek przedstawiła proje 1

uchwal '. Dotychczasowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Za odov ego zmienia nazw na

entrurn Kształcenia Zawodowego.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uch, al)'.

Przewodniczą y rady lv/arek Światek poddal p(}d głosowanie projekt uchwały w prali i

twierdzeniu przeksztalc tnła Osrodka Dok zlał, anta i Doskonaleniu Zawodowego l Ze ipo! Szkół

Techni znych w Kole ul. Kolejowa III 62-60(} Koło Centrum Kształcenia Zawodowego Zespole

Szkć! Technicznych w Kole ul, Kulejowa 11, 62-600 Kolo. W glo. owaniu imienn In udział 'wzięło 17

radny h. Wjegn l1 niku uchwala zo talu podjęta 17 glosami" za ", Oglo ów "przeci,,"v" i OgłOSÓl

"li trzymujq ch tę '", Imienny l ykaz glo owania w w/w sprawie sianowi załqcznik nr 19 do

protokołu.

Ichwala zo tala podj~t{••oznaczona r 1/84 120" ~ i tanewi załącznik nr 20. do pmtekołu,

\\'i.cepr.ze ndnicząey rady l vszard :li "lorek prz pomniał, że na li obecnv jest radny Marek

Banasz ski. który był członkiem Zarządu Powiatu w poprzedniej kadencji i Jemu również n I żą

się gratulacje v kwe: tii udzi lonego absolutorium.

d H. Podjęcie uchwaty w sprav ie oceny sytuacji el onomiczue- linnnsuwcj Samodzielnego

Fublktnego Zakładu Opieki Zdrm''t'Otnej \'\ Kole.

Projekt uch, ały przed tav Ha Pani Lilla Urbanlak. Zgodnie z 11. tawą o działalno \:1 leczniczej

kierownik SP zoz sporządza i przekazuj podmiotowi t\ orz cemu raport o ".tuacji ekonomiczno-

finansowej sarnodzieh go ~ubliczncgo zakładu opieki zdrowotnej. W p nniany Raport

przygotowany jest na podstawie spra 'ozdania finansowego za poprzedni rok obrotov i zawiera W

5Z zególnoś i~analiz sytna ji e onomiczno-finansowej za rok 2018, prognozę sytuacji

ekonomiczno-finansowej na kol jne trz r lata obroto !; wraz' opisem przyjętych założeń oraz

informację o istotm ch zdarzeniach mających wpływ na sytuacje ekonomi zno - Ilnansową • P ZOZ

w Kole. Sytuacja finansowa P ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kolejne trzy lata jest

[6 nież niekorzystna i ni prze widuje p praw '" w skaźników.

Komisja praw, połecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwal)'.

Przewodniczqcy rady Marek Śwtqtek. poddal pod głoso, unit' projekt uchwały w pra ie ocen.•

sytuacji ekonomiczno- .{inanS()'rI'ej Samodzi lnego Publiczn go Zakładu Opieki Zdrowotnej l Kol.

W głosowaniu imiennym udzial wzięło 1 radnych W jego 'wyniku u hwała zosi tła podjęta 17

gin, ami ; za ", O glo 'ów" przeciw" 7 Oglo Ól1 ,. l- strzymujqcych się ". Imienny wyka" glosowania w

W/l sprawle :tanowi zalqcznik nr 21 do protokołu.

Uchwala zo tala podj-rta oznaczona r Xl/85/2019 i tanowi .z.al·ą·czniknr 21 do protekola.



Zastępca na zelnika W działu Oświaty, Kultury i Sp0l1U Dorot.a zkudlarek przedstawiła projekt

uehwalv. Dotychczasowy Ośrodek Dok ztalcania iDoskonalenia Zawodowego zmienia nazwę na

Centrum Kształcenia Zawodov ego,

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek Świątek poddał pod glo_\,tJwl.mie projekt uchwały w prawi"

swierdzenia przek ztałcenia Oźrodka Dok ztołcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szfcół

Technicznychw Kole ul. Kolejo a 11, 62-600 Koło Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole
S kół Technicznych w Kole ul, Kolejowa 11, 62-600 Kolo. W gło owaniu imiennym udział wzięło l

radnych. I l/ego wyniku 'Uchwala zastała podjęta 17 glosami ".za", () głosów Hprze iw ' i Ogłosów

•.w lrZ) 'ml~it!cych się ". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie fanowi załq zn 'k nr 19 do

protokulu.

Ueh, ••rah. 7.osbd3. podjęta, oznaczona r XI /8412019 i tanowi załącznik nr 20 do protokołu.

W~ecprzt:lYodniczący rady Ryszard Ka lorek przypomniał, ze na sali obecny jest radny Marek

Banaszcwski, który był członkiem Zarządu Powiatu \v poprz dniej kadencji i Jemu również należą

się gratulacje ipodziękowanie w kwestii udzielonego absolutorium,

d 11. l"UlJjltcie uchwały w spnnvił: oceny sytuó1cji ekunomic-Lno~ fiaansowe] Samodzielnego

Pubftcznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole,

Proje t u-In aly przedstav Ha Pani Lilla Urbanlak. Zgodniez ustawą o działalności leczniczej

kierov nik SP ZOZ sporządza iprzekazuj ~podmiotowi tworzącemu raport O sytuacji ekonomiczno-

finans wcj samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Wspomniany Raport

przygotowany jest na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy izawiera w

szczególności: analizę sytuacji ekonomiczno-finansowe] za rok 2018, prognozę sytuacji

ekonor liczno-finansowej na kolejne trzy lała obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz

informację O i totnych zdarzeniach mających wpływ na sytuacje ekonomiczno - finanso ą SP zOZ

w Kole. Sytuacja fiuansowa SP ZOZ w Kole jest bardzo trudna. Prognoza na kol jne trzy lata jest

równi z iekorzysma inie przev iduje poprawy wskeżników.

Komisja Spraw Społeczny h pozytywnie zaopiniov ała projekt uchwały.
Pr: ewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod glosowanie projek: uchwały lic' sprawie oceny

sytuacji ikonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej tli Kole.

W glosmnmiu imiennym udział wzięło 17 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 17

glo anii ,.::1/", Ogłosó "przedw" i Ogłosów" wstrzymujqcych się", Imienny wykaz glo '(}wtmia w

w/~ sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu:

Uehwau została podjęta, eznaezona r XI 18512.019 i stanowi zaląeznik nr 21 do protokolu.



d 12 Pudjęcie uchwali w sprawie zatwierdzenia. roeznege spra 'ozdania finansowego

arnodzielnega Publicznegn Zakładb Opieki Zdrowotnej w Kole za 2018 rok.

Projekt omó iła Pani Lilla Urbanlak. Roczne sprawozdanie finan owe zo: tało poddane badaniu

przez bieglego rewidenta Firmę Centrolling kancelarię Biegłych Rewidentów Kaczmarek

Adamczyk SpJ. ze Słupcy, Rada Powiatu jako organ założycielski posiada kompetencje do kontroli

ioceny go 'podarki finanso ej zpitala,

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniov ała projekt uchwały,

Przewodniczqcy rady Marek ŚWiqtek poddał pod glosowanie projekt uchwały 11,' pn1141;e

zats ierdzenia rocznego sprawozdania finan owego Samodzielnego Publicsneg« Zakładu O)Jieki

Zdrowotnci Hl Kole za 20]8 rok. W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych Wjego wyniku

uchwał« ;:0 'tała podjęta 15 głosami H-alI () głosów 'jprzeciw" i O głosów" wstrzymujqcych. ię '',

imienny H'ykuz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 23 do protokołu,

Uchwa la zustuła podjętą,. ozaaezoaa . r XI /8612019 i tanowi załącznik nr 24 do protokolu.

Ad 13. r Hijęcie uchwal w sprawie pokrycia wYRiku fi.n.aa owego netto przez Sa.modzielny

Pulidi('~1';nyZakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła Pani Lilla ' rbaniak, Zgodnie z przepisami art, 59 ust. l ustawj dnia 15 k\ letnia

20] 1 roku o działalności leci':aiczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakre je

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto

przez Sarnodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości

li 272 l4 8A4 zł, nastąpi z zysków z lat następnych.

Kornisj a Spraw Społecznych pozy tywni e zaopiniowała proj ekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie pokrycia

wyniku jimlfl!tOwf1.go netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W glosOlmniu imiennym udzial wzię}n 17 radnych, W I>go wyniku uchwała została podjęta 17

głosan» ,,::a", Ogłosów "przeciw' i ()głosów .wstrzymujqcych się". Imienny wykaz gioso: ania HI

wA sprawie stanowi ałqcznik nr 25 do protokołu.

Uchwała "l.O 'lala podjęta .•oznaczona r XI /87/201'9 i .tanm i. zalącznik nr 26 do protokolu.

Ad 14. Pudjęcie uehwały w prawic wprewadzeata zRliau w budżecie powiatu na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołty jak wspomniał, że najistotnlejsze zmiany dotyczą:
1. .Zakupu ciągnika rolniczego dla PlD w Kol ' - 120 000,00 zł.

2. .Zakup ko tarki wysięgnikowej dla PZD w Kole' - 92000,00 zł

.•.•Zakup działki nr 56/2 położone] w Kole przy u]. Poniatowskiego", 92 300,00 zł,



4. .Dofinansowani do zakupu manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pierwszej

p mocy oraz wakua ji dla KPP P w Kole" - 2500000 zł,

5. .Dofinan owani do zakupu M ibilnego ymulatora Zagrożeń Pożar wych Domu

Jednorodzinnego dla KPPSP '''-'Kole" ~22522,50 zł.

6. Zwiększa si plan wydatków \\1 PZD wole z przeznacz niem na zwięk zenie wartości zadani a

pn.: .,Przel udowa mostu na rzece Rgilewce w mi ~ co ości Barłogi' - 250000,00 zł.

Skarbnik prz d tav ił również dodatkowe zmian , które p w tały po terminie przesłania proje tu

uchwały (załącznik nr _7 do protokołu).

Przystąpleno do dysku ji

Radna Alicja '''apitl ka

Chciałaby uzyskać v j cej in f( rmacji na temat zakupu obilnego mulatera Zagrożeń

Pożarowych Dom I Jednot dzianego na potrzeb- Komendy Powi towcj P P w Kol ?

Mobilny ymulator Zagrożeń Pożarowych Domu J dnorodzinnego stanowi odwzoro any model

domu, posiadający wiele pornie zczeń i pokoi. w których można zas mulować pożar, Dom został

opracoi ••..any przez inżynierów z Poli echniki Poznań iej. Komenda Powiatov a planuje

wykurz 'stać ten model do celów eduka y"ny h w' szkołach i podcza organizacji. potkań z

seni rami. \VFOSiG przekaże połowę środków na zakup wl\ domu. Jeżeli Kom .nda Powiatowa

traży b- dzie fi iała już symulator, j dno tce, wtedy tarosra zv ród. i do Ko nendanta Straży

Pożarnej z prośbą o zaprezento anie r-adnym symulatora.

J'rze odnicL']cy rud..x. arel ŚWEOlteł{ w imieniu jedn go z wiceprzex odniczących zapytał jakiej

pl ih d ie zakupiony na potrzeb. Komendy manekin?

=""--""""-=''-==.;;;:..::......., ••...••.&=~''-''--''''I'-'''d'--·odpo viedział te Komenda 'traty Pożaru j do lej l-ory po iadała
manekin płci żeńskiej o imieniu Ania. Nowy manekin również będzie płci żei' kiej i będ :i ~

"". orzy t wany do ćwiczenia przez trażaków resu cytacji krążeniowo- oddechowej z pełnym

monitoringiem elektronicznym w rzy 'kich czynności życiow 'h człowieka,

'IN korzystywany równi ż do przeprowadzenia zkoI ń wśród druhów OSP oraz potkań \~,

placówkach oś, iato ~ch lub spotkaniach z nicrami.

Radu." RysZ~trd Ka.,iorel nawiązał do zakupu ci gnika rolni zego oraz ko jarki vvy i gnikowej na

potrzeby Powiatowego Z rządu Drć g w Ko e. Korni ja Gospodarcza w poprzedni j kadencji



wielokrotni zwracała uwagę na potrzebę zakupu nowego sprzętu dla PZD wydatkov ani 'rodków

na ten zakup je t jak najbardziej zasadne.

Radn}' .brusJaw Sobań.ski pointormowal it: do tej pory na w cinkę gałęzi i krzewów

wydatkowano kwotę 110 000,00 zł. Uważa że zakup 110\ ego .przętu dla. PZD powinien obniżyć

koszt .' tych zadań ini. b dzie potrzeb korzystania z usług firm zewnętrznych.

"Vice. tarosC'l Syl~'e'łer CbC;c.blsklodpo"viedzi.ał, ze nie ma gwarancji na obniżenie kosztów

poni waż PZD ma do skoszenia duży ob: zar, akup sprzętu dla PZD na pewno poprawi

bezpieczeństwo na drodze, gdyż pobocza będą częściej wykaszane.

~~~"-'."-"-~=~~=u:,. .•..apytał czym podyktowane jest wzro t kosztów na przebudowę mo. tu n

rzece RgilC'\~'cc do kwoty 250 000,00 zł?

568

000,00 zl, Powiat: Kolski zab zpieczył na. realizacj inwestycji kwotę 2 394 740,00 zł. czyli o 173

00000 zł za mało, do tego należał by dodać koszty nadzoru inwestor 'kiego -O 000,00 zł oraz

aadz r I autorskiego 2500000 zł, co łącznie daję kwotę 2.5000000 zł stąd te zmiany.

Komisja Budżetu iFlnansó pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Światek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian l budżecie powiatu na 2019/~ W glosowaniu imiennym udział wzięło 17

radnych r Vjego l yniku uchwala została podjęta 17glosami" za". O giD ·ów ."przeci v" t Ogłosow

, wstrzymuiqcych ię ". Imi nny wyka_ glosowania w w/w prawie tanowi załącznik nr 28 do

protokolu.

'chwata została podj.ęl:tl; oznaczon« tr /18812019 i stanowi załącznik nr 29 do pro,tl)kolu.

Ad 15. ])mljc;cic uchwały w sprawie wprowadzenla zmian w l\ricJoJetniej pregnezie ł'inan. owej

powiatu kulski·ego na lata .2019-2027.

Skar nik Zygmunt . ołtysiak poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Powia u Kolskiego w

spraV\ ic \\ pro· adzenia zmian w Wielolet iiej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika Z

następujących przyczyn:

wprowadzenia zmian w budżecie pow tu na 2019 rok dokonanych uchwałą Rady Powia u

Kolskiego;



wpnm" dz .nia zmian w załacznl u r 2 w ramach przedsięwzięcia pn. "Do tawa tablic

rejestr: cyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole" dokonuje się zmian limitu \Ą.I datków Vi.'

latach 2019 i 2020 celem dostosowania planu do topnia jego realizacji niżej opisanych

,,\~ys~lkos~lach: rok 20] 9 zwiększa się limit wydatków o 20 000 00 zł do 130 000,00 zł rok 2020

ZInJ iejsza si litnit wydatków o 20 000,00 zł do 110 000,00 zł.

Dyskusji nad pr-ojektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozyf vru zaopiniował

proj kt uchwt ly.

Przewodniczqcy rady Alarek Świqtek poddał pod glosowanie projekt u h ały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kol kie/{o na lala 2019-2027.

HI giosOlI'tmiu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego wynikt-l uchwala została podJęta

17 glosami "zali, Ogłosów ..przeciw" i Oglo ów" w itrzymujqeycl: się II. Imienny wykaz glo owania

\IV w v sprawi« stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Uchwut» :.0: lillapudjętat omactona Nr X1/89/2019 i stanowi zalqcmik lir 31 do protokołu.

Ad 16. Odpcn iedzi na zapytania i lnterpelac]e,
Odpow bl/,] II zapylania i interpelacje udzielane były na. bieżąco ..

Ad 17. 'Vulnc glos:y iwnioski.

Tumasz Barański

Czy jest możliwość wykonania lev skrętu na odcinku drogi Bierzwienna- Krzykosy? W miej en

tym częs dochodzi do kolizji drogowych wykonanie takich lewoskr tów poprawiło by

bezpi czcńst 10/0 na drodze.

Radny Waldemar Banasiak na poprzednich sesjach również zgłasza} podobn probl fi, Zgodnie z

ugesi i;, radnego odbs ło się spotkanie z dyrektorem Gen. ralne] Dyrekcji Dróg iAu ostrad. Podczas

rozm \vy ustalono, że droga nr 92 j t w trakcie modernizacji iobecnie jest remontowany odcinek w

Kostrzynie, kolejny etap remontu będzie na. terenie woj. -;;ództwa wielkopolskiego .. a tym

spotkaniu ustalono, że zanim inwcst ja będzie realizowana na terenie naszego województwa

Li) taną rozważone możliwości wykonania dwóch lewoskrętów. które zostały wytypowane wspólni

z dyr ktorem Pov iatowego Zarządu Dróg wole. Pozostałe l woskrety zostaną wykonane w

terminie róźn icjszym,



Rado' Tomasz Barański

Czy r /\\'ai.una była możliwość montażu instalacji foto oltaiki na budynku Starostwa Powiatowego

lub innych placówek?

Je t to dobry porny ł, ostawo prowadzone były rozmowy z I O. iGW w Poznaniu w kwestii

do 1H J .sowaniu instalacji fot owo 1taiki. P wiat Kolski posiada wiei oblekrów. na których można

instalować foicwoltaikę, w przyszłym roku zostaną podj te działania w tym zakresie.

miastu Kolo niszczeje, Proponuje podjąć. rozmowy z burmi trzem miasta Koła, tym temacie.

d 18. Z,lI knięcie obtad.

Przewodni 'Z~ey rad Marek Świątek zamknął obrady l sesji o godz. l
Protokók )wał a:

alw in: l t\ Iorzycka
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