
Rada Powiatu Kol:!iki~go
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Protokól Nr XIUJ2019

z XHI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 31 llpea 20ł9'r.

]. Otwarcie se ji

Otwarcia obrad XlI] se ji Rady Powiatu Kolski go dokonał przewodniczący Rad: PO\ iaiu Marek
. wiatek o godz. 13uu.

2. Powitanie go: ci

Przewodniczący rady Marek L'wiątek powitał radnych oraz v zystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Prze vodniczacy rady stwierdził na p dstawie li. ty ob no ci, iż obrady są prawomocne,

\" sesji uczestniczy 16 radnych. Lista obe mości stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

U.• ag' wniosków do porządku obrad nikt nie zgłaszał al! m porządek obrad pr d. Ławia. ię

na nępu jąco:

lorzadęl{ obrad.

1. Otwar i~sesji przez rzewocntczącego Rady P wiatu,

2. Powitanie.

3. twi erd żeni e quorum.

4. Podj de uch al l. spra ie wpro .adzenie zmian w budź de powiatu na 20l9r.

5. Pndjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognoz- Finansów j

Powiatu K Iskiego tlą lata 2019~2027.

6. Wolne głosy iwnioski.

7. Zamknięci e obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały 'w prawie ""prowadzenia zmian w budżecie powiatu na l019r.

karbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował. że Zarząd Powiatu Kol kiego proponuj dokonanie

zwiększenia planu dochodów i jednocześnie wydatków o kwotę 713 968.15 zł na następują e

działy:

a) Bezpieczeństwo public ne i ochrona przeciwpożarowa - kwota 50 522.50 zł (z p zeznaczeniern

na realizację zadania: ,,zakup manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pi rwszej

pomocy oraz ewakuacji dla KPPSP v Kole' na kwotę 25000,00 z-łoraz zadania .Zakup Mobilnego



Symulatora Zagrożeń Pożarowych Domu jednorodzinnego dla KPP. P \.' Kole" na 1wot 25 522.50

zł. lodki na wf\! cele pochodzą z dotacji, w ramach Funduszu Wsparcia PSP .

b) Oświata i wychowanie l kwotę 663 445.65 zł realizacja projektu pn.: .Popra a jako ci

k. ztałc nia w Ze..pole Szkół Rolnicze C ntrum Kształcenia Ustawicznego", Projekt obejmuje

organizację staży. szkolenia i ursy dla uczniów i nauczycieli, wyposażenie szkoły w sprzęt

ni ·zb -dny d kształ cnia zawodo ego, Projekt będzie r alizo an w latach 2019~2020).

PrzystąpiHno do dyskusji.

Radny Tomasz Barnń ki

ie ey fakt, że szkoła w Kościelcu pozyskała środki na kształcenie młodzieży. Uważa Ż~ dobrze

byłoby zmobilizować inne 'zkoly aby podjęły działania celu pozyskania środków zewnętrznych.

Ostatnio na tronach Starostwa Powiato ego ID tała opubliko ana lista rekrutacji ucznióv do

szkół średnich, z informacji jakie posiada niektórzy uczniowie nie zostali przyjęci do 61, czy

będzie drugi nabór ogłoszony? Radny wspomniał, że w Kłodawie nie było w tym roku naboru do

szkoły zawodowej.

W tym roku naukę w szkołach średnich WZpOCZI1<1 uczniowie z: dwóch rocznik W j dnocze "nie,

Nabór do szkół odbywa. się etapami, w pierwszym naborze jest więcej chętnych niż miej 'c w danej

klasie. dlatego Ze uczniowie składają podania do dowolnej liczby oddziałów w dowolnej liczbie

•zkół, Po ogłoszeniu listy rekrutacji, uczniowie dokonują wyboru, gdzie b dą kontynuo ać naukę i

wtedy .są miejsca wolne i przeprowadza się drugi nabór. tarosta zadeklarov at, że w drugim

naborze nie zabraknie mi j c dla uczniów. którzy nie dostali się do szkół za pierwszym podejściem.

W najbliższym roku szkolnym podjęto dec . .zje ut orzeniu szkół branżowych,

Rado." Tomasz Barańs.ki

Uważa, że w Kłodawie powinna być jednak utworzona szkoła za odowa zakresie. kształcenia w

zawodzie piekarz lub elektr k.

Słal"nsta Robert Km idlowski odpowiedział', ż spra\va utworzenia szkoły zawodowej w

Kłodawi zostani omówiona na merytorycznej Komisji.

Radny Rafal· awn ic;1;3li
W projekei uch al w sprawi wpro adzcnla zmian w budżecie powiatu na 2019r. jest

następujacy zapis: "Z'WięksZCl i~~dotacje dla jednostek poza sektora finansćv publ; znych dla



.Projeki Hub pólka z ograniczona odpowiedzialno tclq", \ Z\ lązku z tym chciałby uzyskać
odpowi dź dlacz go je t taka adnotacja?

=~=~~i!o!i!.!>~~~~i~a~k_wyjaślljl z taki zapis w projekcie uchwa y wynika z faktu, że

Zespół Szkól Rolnicze cntrum Kształcenia tawicznego w Kościelcu realizuj ~projekt w
partner twie z Projekt Hub Sp, z 0.0,

tarusta Robert Kropidlm. ki odpowiedzi al Ż uwagi na ab 'e leje naczelnik Wydziału Oświaty

p łnią ą obowiązki naczelnika jest Pani Dorota zkudlarck.

Przewodniczqcy rad, Marek 'wiqrek poddal pod glo..,o1vanie projekt uchwały w iprawie

wpro adz 'lila zmian UJ budżecie powiatu na 2019r. W glosowaniu imiennym udział wzięło 16

radnych Wjego wyniku uch" ała została podjęta 16 glos, mi "za", ()głosów" pruci "i Ogłosów

"wstrzymujqcych się ". Imienny wykaz glo owania

protokoh).

Uchwała została pOlljęla, (JZllaCUJlla r XIIIl9.2/2,019 i stanowi załqcznik nr 3 do protokoł».

~.t/w .prawie stanowi załocznik nr 2 do

Ad 5. Pudjętic uchwały w sprawie wprowadzenia zmian "\Vieloletoiej Pi'og-uory Finan o. ej

Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, że podjęcie u hwały przez Radę Powiatu Kolski go w

spravvie wprowadzenia zrni n w Wi loletniej Prognozie Finansów j Powiatu Kolskiego wynika z

następują ych Pl'Z) czyn:

wprowadzenia zmian w budżęci powiatu na 2019 rok dokonanych uch ała Rady Powi at-u

Kol ki go;

wprowadzenia zrruan w załąezni ku r 2 ramach przedsi wzięci: pn.: .Pcprawa jakości

kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum K sztalceuia Ustawicznego w Kościelcu" . Łączne

nakład r finans o - e to: 822 241,90 zł, z czego w roku _019 to kwota- 663 445,65 zl a rol LI

2020 kwota. ~ 158 796 2 - zł

Dy ku 'ji nad projektem uchwały nic było.

Przewodniczący rady Marek Światek. poddal pod glo awanie projekt uchwały lii prawie

wprowadzenia zmian ł' wieloletniej prognozie finan: owej powiatu kolskiego na lata 2019-2()27.

W głosowaniu imiennym udział wzięło !fi radnych W j >go w miku uchwala została podjeta



16 głesam: "za" Oglo ów "przecbt " i OgłO'iÓW "w 'trzymuj" ych ~'ię". Imienny wykaz gloso'r ania
H' w ~, sprawie tanowi załqcznik nr 4 do protokołu.

UclnvQła l,Qstalapodjęta, oznaczoml Nr XlII/9'J/20'19 i j'l.llnowi załqcznik nr 5 do protokatu.

Ad 6, Wolne glosy i, nioski

Radu T Marek Marciniak

Odczytał pismo adresowane do Zarządu Powiatu (ol kiego w prawie zabezpieczenia ~rodków

finensow 'ch na wykonanie doklun nta [i budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i

decyzji administracyjnych na przebudowę drogi powiatowej nr 3431 P na odcinku drogi Dziób' n -

R sin Kolonia- Bierzwicnna (droga wojewódzka nr 263). Radny nadmienił, że Burmistrz

Kłódewy Piotr Michalak zadeklarował przekazan! 40% środków na.wykonanie w/w dokumentacji.

Radn' Tnmu!!z Barnń,ski

Prz pomina ż Kłodawa posiada najv 'iększą dość km dróg powiatowych. Uważa, że gminy, które

posiadają dutą ilość dróg powiatowych powinny otrzymać większe wsparcie na remont tych dró .

W tym roku wykonano l km drogi powiatowej i chodnik w mieście Kłcdawa ikoszty realizacji tej

inwestycji były bardzo W soki .

Radny RafałLawOlclJłk

Zarząd Powiatu wystąpił z pismem do wójtów iburmistrzów z PIQ~bąo \ skazanie odcinków dróg.

któr mogłyby zostać wytypowane do złożenia wnio ku o dofinan owanie z programu Funduszu

Dróg Samorządowych, Zarząd otrz~mał odpowiedź zwrotną, teraz najeży dokonać analizy tych

pism. Przypomina że wcześniej żgłas,zał uvag z by wykonywać remonty dróg, które stanowią

nieprzerwane ciągi drogowe.

R..1dnyMarek Marciniak

Przebudowa drogi po, latowej nr 343lP na odcinku drogi Dzióbin - Rysiny Kolonia- Bierzwienna

droga wojewódzka nr 263) jest jedną z 3 propozycji, które w-ytypował Burmistrz Klodawy. Radni

z Kłodawy nalegają, aby wykonać dokumentacje budowlaną.' jak naibliższ m czasie a następnie

uwzględnić \v/w odcinek drogi w naborze na lata 2020-2021,

Radnv Łukasz Kró lasik
Zgłasza, że na u]ic_ Kośduszki i Nadrzeczu j. Dąbiu na] ży udrożnić studzienki kanalizacyjne.

Podczas obfitych opadów deszczu studzi nki kanalizacyjne nic nadążają z odprowadzaniem

deszczówki i nagromadzona woda zalewa domy mieszkańców, Takie sytuacje niestety pojawiały



się wiele razy, pracownicy PZD w Kole dokonali ogl dzin na wspomnianych uli a h i potwi rdzili,

że częś Ć studzienek jest niedrożna.

Stamsła Rohert Kropidło,,"1" ki

Starosta zleci pracownikom PZD \l r Kole TOZ\: iązanie problemu nicdrożności studzi nek

kanalizacjo h w Dąbiu, Jak najbardziej za adn j st dokonanie prz glądu tudzien k

kanaliza yjnych i w miarę możliwości dokonać wyc Y"z' enia wpu tów, by wpusty sieci

d szczowcj b ty drożne j gotowe odebrać spływająca v od . Należy też zwrć i' II agę, co jest

przyczyną niedrożności studzi nek, czę t zdarzają się sytuacj kied przepusty przy wjazdach do

posesji są likwidowane, to też może mieć wpływ na taki stan rzeczy,

tarusta nawiązał równ ież do 'remontów dróg, uważa ze jak najbardziej zasadne je t, aby '" konać

drogę w Kłodawie. ale należy brać pod uwagę również drogi w innych gminach uraz możliwości

finansowe Powiatu. Oczywiście można złożyć kilka wni isków o- dofinan ov anie al w ramach

jednego naboru jednostka moze otrzymać dofinansowani na rnaks malni 2 zadania, ozo tale

zadania zgodni otrzymaną punktacją .są zamieszczane n liści rezerwowej, W tym roku złożono

3 wnioski do zadań które mial opracowaną dokumenmej techniczną, Żarzad Pow ialu po

przeanalizowaniu propozycji zgłoszony 11prze wójtów i burmistrzów pcdejmi dec 'e, kt r

drogi zo laną \" typowane do naboru w ramach f D S. Obe nic rozważana jest propozycja złoz 111U

wniosku dot. przebudowy drogi powiatów j na odcinku ul. Łęczyckiej w Dąbiu, a koniec 'tarosl~a

nadmienił, że temat dróg jest ważny ale należ y mieć na uwadze jeszcz potrzeby oświat is.zpitala.

Radnv Ry. zard Kasiorek

Zwraca uwagę, aby nie tworzyć dokumentaeli techni znej dla dróg, któ e mają. małe zanse na

uzyskanie dofinansowania.

Radny Marek Marciniak

Dokum entacja jest ważna 3 lata, gdyby omawian droga ni uzyskała dofinansowania w ramach

programu Fu idusz Dróg amorzadowych Burmi trz Kłodawy zadeklarował wykonani

wspomnianego od inka drogi \II{ ramach przyjętej za ady partycypacji 40%- 60% w inwestycjach

drogow ch.

Radny

Proponuje zorganizować spotkanie z wójtami i, burmistrzami z udział m radnych i przedyskutować

li związane z remontami dróg. Podkre 'm, ze jest deficyt miejsc parkingowych w c ntrurn

miasta Koła. Za budynkiem B Starostwa znajduje ] parking, unięcle pni po \\ 'ciętych drzewa h



spo oduje powi kszenie liczby mi j c do parkowania w tym miejscu. Dodatkowo zgłasza, abj

za tanowić si - nad r alizacj projektu utwórz nia kweru Niepodl głości oraz że w przyszł m roku

planov ane są obchody 850. rocznicy pustelni . B >gumiła w Dobrowie gm. Koś i I. _c poddaje

pod rozwagę możliwość prz. łączenia si do liro zysrości upamiętniających to wydarzenie jako

jeden organizatorów.

d 8..Zamknl .de obrad.
Przewodniczący Rady Marek 'Vi/ ątek zamknął obrad XlII o godz. 14Q

Protokółowała:

Malwina Morzyoka

\)f < M.o1~C(...Q
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