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P roto kół r /2019

z IV se ji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej dniu 29 sierpula 20191".

1. Oh areie esjt

Otv arcia obrad Xl sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1300 dokonał przewodniczący rad

Marek .wiątek,

2 ..Pewlranle go' ci

prze odnlczący rady powitał radnych, naczelników \v. działów, dyrektoró jednostek. Panie z.

Koła Gospodyń Wiejskich Rośle. media iwszystki 'h obecnych,

d 3. Stwierdzenie qun rum

Przewodt iczący rad h ierdził na podstawie listy obecności, 12 obrady są prawomcen

w s sji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności tanowi załącznik nr l do protokołu.

Ad 5. Prz jęcie protokołu z , 11, II se ji,

Prze- odniez y rad

Kolskiego.

W glo 'o aniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku: gloso .•...vania protokoły zo tedy przy.;'ęte

poddal pod gło owanie protokół z XJ, XII. XIII sesji Rady Powiatu

20 głosami .'ze/r. O glos "przeciw", Oglo Ó1V "wstrzymuJqcych się ',Imienny yka» gł()so·wania W

w/w sprawie stanowi zalqczrrik nr 2 do protokołu.

Przewednleząey rad zadaj pytanie zy są wnioski do prze lanego porze dku obrad?

Przewodnicz" cy Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik zgłosił wycofani z. porzadku obrad

projektu uchwały w sprawie wynajęcia ośmiu gabinetów budynku głównym. amodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotri j w Koje na usługi w zakreśl poradnictwa psychiatryczno-

psychologicznego z powodu braku szczegółov ych informacji w zakre i tej uchwały.

Przewodnicząc rady zgłosił \ mos k umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały W

sprawi wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu kolskiego na la a

2019-2027 iumieszczenie go jako pkt 16, a pozostałe przesunąć o jeden.



Nik: ) -ięcej nie ~głaszal propozycji do porzqdku obrad, li' zwtqzku z tym przewodniczqcy rudy

poddal pod glo .owanie prz 'l'f ie .•vnio 'ku Komi ji Go ipodorczej w .pruwie lty ofani I z porzqdku

obrad projektu uchwały w spra ie wynajęcia ośmiu gabinetów w budynKu głównym amodzielnego

Public:~neg(JZakładu Opieki Zdrowotnej n' Kole na usługi 'w zakre 'ie poradni ht'a psychiatryczno-

psychologiczne go.

W gIQ.'Ol aniu imiennym udział 'wzięło 20 radnych. W wyniku gjosowania wniosek został przyjęty

2U glo ami "za l, Og/o "ów "przeciw", () . losow "w urzymujqcych 'żę ". Imienny ł tkuz (Tłm:OVo,'w'Iia

l w/w sprawi stanowi zalqcznik nr 3 do protokołu.

,4-'dalszej kolejno' ci przewodniczący rady poddal pod głosowanie propozycję Wf rowadzenia do

porzqdku obrad p}"ąjeklu 11 h al }II,' sprawie wprov adzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finan owej powiatu kolskfe}(o na lala 2019-2027.

W v;losowaniu imi mnym udział zięło 20 radnych. J 'wyniku g/osm ania pOl ŻSZ wnio tek: zo .ta!

prz jęty .0 glosami "zali, O J{losów ..prze ił ". O glo ów "w frr mujqcych . ię". Imienny )ł':Vkaz

głosowania w uAI' .'pruH i . tano l zalqcmik nr -I do protokołu.

Nast pn;e przewodni zqcy rady poddał pod głoso: unie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

W glo iowoniu imiennym udzi l 'wzięło 20 radny h J wyniku głosowania porzedek obrad po

zmianach zo tal przyjęty ,()gło ami "zal', O głosów "prze "i\i~ Ol. () glOSÓl ,> wstrzymujq ych ię ".

imienny wykaz g:lo owania w ~ sprav i" sianowi załqcznik nr 5 do protokulu.

Porządek. obrad po zmianach je t nas tępujący:

1. Oh: arci ' 'sji przez Prz odnic ącego Rady Powiatu.

2. owitanie.

3 .. twierdzenie quorun .

4. Przyj ie protokołu z XL XII, XIlI e ~ .

S. Informacja tarosty z działalności mi dzysesyjn d Zarzr du ..

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja na ternar bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opi ki Zdrowotnei \Ii,'

Kole,
8. lnformacja z działalności Powiatowego Inspektoratu adzoru Budowian go Kole.

9. informacja z działalności Pov iatov ej iMi jskiej Biblioteki Publicznej w· Kole za rok 2018.

IQ. Podję ie uchwały w sprawie równych szans dla jednostek am rządu terytorialnego przy

podziale środków unijnych na lata 2021-2027.

t 1. PO(lj cie uch al' w prawi wyraź nia zgody na nabycie nieruchomoś i. przez PO\ iat Kol l.

12. Podjęcie uchwały v spra\ ie zrnianj uchx al Nr V 1lI49/2 O19 ł dy Powiatu olskiego z dnia

28 marca 20] 9 roku zmienionej II hwałą Nr IHJ6"/20 19 z dnia 24 k . ietnia _O19r. w sprawie

ustal nia wysokości środków finan iwych Państ 0\ g Fundi zu R habilitacji O. ób



iepełnosprawn ch przypadają ycl na rcalizacj określonych zadali z zakresu rehabilitacji

zawodowej ispołecznej osób niep łnosprawny 11 w Powiecie Kolskim ,~r20] 9r.

13. Podję ie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu Kolskiego,

]4- Podj -c i uch wał. w spra ie wyrażenia zgody na za warci c umow na. dopłatę ze środków

.unduszu rozwoju przewozóv autob sowych o charakterz użyteczności publicznej na linie

komunika yjne obj t dopłat w 2019r.

15. Podj ci u 'hwały w sprawie wprowadź nia zmian w budżecie powiatu na 2Ol 9r.

16, Podj eie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian \ Wieloletniej Prognozie Finansowej

powiatu kolskiego na lata 2019~202 7
17. Podjęcic uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bablak na realizację

przedsi wzi cla pn. .Zapew nienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej P Isklej z terenu powiatu kolskiego".

18. Podjęcie ud wały w 'prawie udzielenia pomoc. finan 0\ ej Gminie Chodów na realizację

przed sięwzięcia pn. ,.zape ni nie gotowoś ci bojowej jednostek Ochotniczych . traży

Pożarnych Rzeczypo 'polilc;:j Polsl jej z terenu po iatu kolskiego.

19. Podj ci uchwał sprawie udzi lenia pomocy finansowej Gminie Dębie nu realizację
przedsięwzięcia pn. Zape ni nie gotowości bojowej jednost k Ohotniezych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

20. Podję -'lt:l uch <lI w prawi udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegórzew na realizację

przedsię» zięcia pn. .Zap v. lienlc gotowoś i bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 7- terenu powiatu kolskiego".

21, Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finan 'owej Gmini Kłoda' a na realizację

przedsi wzięcia pn. ",Zap wnieni otowości bojo e· J dnostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego '.

22. Podjęcic uchwały w prawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kolo na

realizacj przedsi "wzięcia pn .• .Zapcwnicnie gotowo' ci bojowej jedno tek Ochotniczych traż

Pożarnych Rz czyposp łlltej Polski j z terenu po iatu kol. ki go".

23. Podjęci uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmini Wi jski j Koło na

realizację przedsięwzięcia pn. .Zapewnieni gotowości bojowej jedno 't k Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie] z terenu powiatu kolskiego".

24. Podj de uchwały w sprawie udziel nia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację

przed. ięwzię ia pn. .Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnj ch Rzecz pospolit j Polskiej z terenu powiatu kolskiego .



25. Podjęcie uchv ały w spras rie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizaej

przed ięwzięcia pn. .Zap wnicni gotov oś i bojowej jednostek Ochotniczych traży
Pożarn ch Rzeczypo ipolitej Polskiej z terenu powiatu kolski go'.

26. Podjęcie uchwały w sprawi udzi J nia porno ~ tlnansowej Gminie Osiek Mały na realizacj

przedsięwzięci pn. Zapewni enie gotnv ości bojowej jednost k Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z ter nu pov iatu kolski go",

27. Podjęcie u h val v . pra\i lic udzi 1·nia p mocy finansowej Gminie Przedecz na realiza ję

przed ięwzięcia pn. • Zap vni nie gotowości bojowej jednost k Ochotniczych .traźy

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z ter nu pov .atu kolskiego".

28. Odpowiedzi na zapylania l interpelaej

29. Wolne głos i nio ki.

30. Zamknięci obrad.

Ad 5. Informacja. taro. ty z d,ziałalno.. ci hl lędzysc 'yjR j Zarządu .

. tarosta Robert Kropidło wsk i przedstawił informację z działaino ci w. dzialó i jednostek

re palonych za ( kr , lipiec- .ierpień. Materiały te stanowią załącznik nr 6 do protokołu. tarosia

poinformov aj, ż dniem O1 sierpnia stanowisko' ekre arza Powiatu w drodze awansu objął rtur

Szafrań ki.

Na koni c \l stąpienia taro ta Robert Kropidłowski po iedzial że na 'e 'ji mamy przyjemność

go' cić Panie z Koła Go pod ń Wi jskich Rośl które Z" jęJy miej et: , konkursie na

najpiękniejszy wieniec dożynkowy na 21. Wojewódzko - rchidi cezjalnych Dożynkach

Wielkopolskich które odbyły się w dni -5 sierpnia w iedlcach, Z tej okazji władze powiatu

kolskiego v.r dowód uznania rę zyli laureatkom list gratul cyjn. l kwiaty oraz upominki.

Ad 6..Zapytania i interpelacje.

Przewodniczący Rady Marek \.vj tek przyponmial radni fil. re zgodnie l. art. 2 ust. 12 Ustawy o

samorządzie powlato vym zapytania ; interpelacje kłada ię na piśmie.

Radna Ucja Wapiti ka

Z'" '6 'iła się z prośbą. o uwzględnienie w projekci budżetu Powiatu Kolski go na 202()r.

następujących inwe tycji: budowa ulic Konopnicki ej w Kole przebudowa ulic r Broni wsklego w

Kole budowa ulicy PCK 'IN Kole, wybudowani małego ronda na ulicy Pia ki- Kolejowa- Blizna.

Tre 'ć interpela<.ji .sltmowi zalqcznik nr 7 do f.h1·iejszego protokoł»,

Radna poprosiła o umieszczenie na tronie internetowej Starostwa Powłatowego w Kole

kalendari im wydarzeń uroczy tości Powiatu Kol kiego na bieżący rok.



Radny Toma .z Baraiiski

Zakończona została przebudowa odcinka drogi powiatowej wraz z chodnikiem w Kłodawie w

ki runku mi jsc wośei Głogowa. Oszczędności L wyl onania w/\,.,' inwestycji można by przesunąć

na remont chodnika na ul, Warszawskiej. wtedy udałoby się w~konać dłuższy odcinek chodnika.

Poza tym składa wniosek o zwi kszenie środków na utrzymanie czystości na chodnikach.

tarosła Robert Kn:J))idło ~'ski wyjaśnił, że środki które są zaoszczędzone z zakończonej

inwestycji realizo anej na tercni danej gmin pozostaną wydatkowane na inne zadania w danej

gminie. W Kłodawie środki b dą przezn3c:z..one na remont chodnika na ul. Warszawskiej.

Radny Marek TODlicki

Poinformował. że Klub P na najbliższej se ~i złoży wniosek o nadanie dla Pana Wieńczysława

Obliząjka pośmiertne tytułu ;Za Za. ługi dla Powiatu Kol. kiego '. P07a tym 7.głusi~, że Gmina

Babisk w ]utym 2019r. przekazała dla powi atu środki w ramach pomoc. finam ow j na r alizacj
zadań drogowych. Po za ończeniu wspólnej inv estycji pow tały o zczędno 'ci w wysokości 326

0000.000 zł. Wójt Bablaka wcześniej przedłożył propozycj part~ cypa ji kosztóv remontó dróg

po latowych tj.: Górąj - Bogusławice, Dębno K ·ólewskie oraz Brdów- Psary, W związku z tym

radny zadał pytanie jakie są plany t aliza ji Iw zadań wspólnie z gminą Babisk? Jednocześni

kien.Ue słowa pudzi kowania do Zarz..ądu za uwzględni nie wnio 'ku Korni Ji Ochrony .s rodowi ku,

Rolnictwa i Leśnictwa w sprawie stosowania szklany 11 butelek na posi dzeuiach Komisj i i esji,

obcrt Kropidłow 'ki odpowiedział, ile należy zorientować się czy wójt gminy Babiak

dokonał jakichkolwiek uzgodnień za resie pozostałych inwest cji z PZD w Kole, hoć w

pierwsz j kolejności należałoby pod] ć r zmowy z Zarząd m Po iatu, Jak wcześniej w pomniał

środki zaoszc ędzone z inwestycji zostaną. ~ korzystane na realizację kolejnych inwestycji

drogowych zaproponowanych przez wójtów z danej gminy. Zadania te są przewidziane do realizacji

jeszcze w w tym roku. Starosta przy okazji wspomniał •. źcw roku bieżącym wnioski do 'OS można

b ło składać do 26 sierpnia, Zarząd wytypował do realizacji w 20201, zadania, do których

opraenv ana była pełna dokumentacja tj: przebudowa odcinka ul. Łęczyckiej w Dąbiu budowa

odcinka drogi powiatowej LllCZyWn:O~ Drze ee prz budowa drogi powiatowej na od inku

Ruszków Drugi- Police Średnie 'IN zakr sie \ 'konania chodnika, Na prz szły rok planowań j est

opracowani dokumentacji dla wykonania drogi z gminy Prz decz i Chodów. Przypernina. że

wnioskodawca może złożyć w ramach jednego naboru dofinansowanie tylko na dwa zadania.



Radny Ryszard KaJotek

Informuje. ż dokumentacja techni zna no wykonanie drogi \v Brdowi zostani wykonana VI

2020r., inwesty ja ta ma szanse na uzy 'kanie dofinan: o ania z FDS ..

Radna Alicja "":1j)il1 .. a

Zgłasza potrzebę uporządkowania trav ników które a na ul. Toruńskiej na o lcinku od zkol

Podstawov ej nr ., do Pańsrwowej Powiatov ej Straży Pożarnej. Jednoczę lnie dziękuje D 'rek orowi

PZD w Koje za wyznaczenie mi jsca po tejowego dla osobj niepcłm sprawnej na ul. Tuwima w

Kole.

Starosta Robert.

Dyr iktor PZD zl ca sprzątanie ulic dróg w mieście Koło Mi [skiemu Zakłada i Usług

Komunalnych. D rektor zwróci uwag~ kierownice u MZ -u . aby dany odcinek drogi byl

umienni ej posprzątany.

Radny Radomir PJoruD

Proponuje aby tytuł Zasłużony dla Po 'iatu Kolskiego został przyznany także dla kol. kiego

regionali ty Pana Kazimierza Kasperkiewicza który b dzie obchodził ói benefis w OK w

Kole.

Rado ari.usz Koza' d .

Z rócił się do radnych z prośbą, aby zapyte nia i interpelacje składane był zgodnie z

obov 'iązując. mi zasadami, t.i interpelacja powinno przedstawiać stan fakty zny będący jej

przedmiotem oraz w nikającc z niej pytanie, natomia t zapytania dotyczą. spra bieżących,

pozostałe. pra 'Ypowinno być poruszane w punkcie woln glosy iwnioski.

Zwra a uwagę że mie zkańcy Kłodawy zaniepokojeni ą sytuacją O rodka Zdrowia \ Lubońku,

Zadał p 'tanie czy to prawda, że czynsz nie jest na bieżąco regulowany.

Przerwa w obradach ud 14.10-14.25

Ad 7. Informa.cja na temat bieżącej łuacji Samod ieLnego Publicznego Zakładu Opieki

Zd.ro otocj nr Kole.

p, ..Dyr ektor P ZOZ w Kole Pani wona Wiśniewska przekazała informacje na temat bieżącej

syn acji szpitala:



- na konie' J kwartału szpital miał zadłużenie na kwotę prawie l ·00 000,00 zł, pod koniec l
półro za zadłużenie szpitala w 'ni sło 1 200 000,00 zł. Zwiększyła ię suma zobowiązań

wymagalnych. Zawarto porozumienia i ugod wierzj cielami i zadłuż nia krótkoterminowe

t ły się żobowi zaniami długoterminowymi;

• zakończyły się kolejne sprawy sądov tytułu niezapłaconych składek ZU -owskich wydano

niekorzy tne dla izpitala wyroki, Pcdpisano kolejną umov ę na rozłożenie na eżności na fa y;

ob cnie zawarte są 3 umO\Ii,'Y i spłacono 500000.0 'zł, 'rodki p.(}c..hodziły z kredytu;

planowane jest przeniesienie laboratorium do parteru nowego Ił. /budcwan j części szpitala,

gdzi j 81 tan deweloperski. Przybliżona kwota adaptacj i potni zezania to 400 000,00 zł- . 00

000.00 zł. inna która zostanie \\. toniona I drodze przetargu będ ie musiała zaadaptować

pomieszczeni na wła my koszt

Ministerstwo Zdrowia pozytywnie zwery iko 'uno wniosek P ZOZ w Kole w zakres i

dofinansowania do zakupu kar tki . ocie 400 000,00 zł. Kar tka będzie stacjonowała w

Kłodawie;

planowane jest zleż nie vnio 'ku do ·OSiOW Poznaniu, w zakrcsi l zyskania

dofinansowania na t rmomnderuizację pozostał ch budynków zpitala. Dofinansowanie

wynosiłoby 95%, wkład \: ta ny jedynie 5%;

'N zakresie funkcjonowania przychodni w Lubońku, w uąpiono do Z o w rażeni zgody na

ograniczenie dni funkcjonowania przychodni z 5 do 2 dni : tygodniu. Informa ja o pO\i\ ższej

zmianie została przesłana do wiadomości do burmistrza Kłodawy, mieszkańcóv Lubeńka oraz

przekazana prob aszczowi z prośbą o wygloszenie komunikatu na mszy. W budynku trzeb'

pilnie rykonać r mont I. wyrna ran j ~t dostosowanie łazienek. do potrzeb osób

ni pełnosprav ••mych. '\ l kw stii zalegania płatnościami za dzierżav ~ obiektu, Pani Wiśniewska

odpo iedziała, że czyn ..sz płacony jest z kilkumiesi czn; m opóźni niem iwynosi 2000 zł-

- dokonano otwarcia of li v ramach przetargu nieograniczonego na wykonanie zastęp ozyh robót

budo' lanych w zakresie bloku operne. jne o. Okazało ię, że najkorzystniejszą ofertę złożyła
firma b daca podwykonaw ą pi rv otnego \\1 konawcy obie' tu, czvli firmy KO BUD. Oferta

I ełniała w zy tki wymogi w zakresie przepisó prawa. Wykonawca ma 60 dni na

dokończenie inw . t_ cji;

• na tąpiło zwiększenie kosztów osob wych, dokonano v. płat gratyfikacji oraz środkóv za

pracowane nadgodziny dla p rson l średniego;

• zatrudniono lekarza ortopedę, który będzie świadczył prac od O1.1O br., poza tym zatrudniono

kitka pielęgniar k . położną;

- rozstrzygni to przetarg na remont oddziału chirurgicznego. Powiat zabezpieczył część środków,

pozostała kwota miała b ć pokryta z dotacji rezerwy budżetowej państv •.'a, Z powodu braku



ostatecznej d cyzji w kwestii przyznanych środków z budżetu państv a, szpital zastrzegł że 'IN

przypadku braku środków pl targ może zostać unieważniony:

w trakcie opracov ania jest informator dla pacjentów, w którym za .art będa m.in, adr sy

przychodni, nr kontaktowe, '" k z pra iobowiązków pacjenta.

Przystąpiono do dl' .ku ji

Radna nawiązała do tii działalności Ośrodka Zdro 'ia w Lubońku , Dyrekcja szpitala wy ·tąpiła

do Z z pro 'bą o ograni zenie dni prz. jmowania pacjentóv ale pomy ł en nie znalazł akc ptacji

wśród mieszkańcóv I ubońka. Burmi tTZ Klodawy powinien wcześniej zostać poin orrnowany o

tym zamiarze, Uważa, że podjęcie rozmów z władzami gminy w k estii funk jonowanią Ośrodka,

doprowadziły by do lepszego rozwi zania tej sytuacji.

Potwi rdziła, ŻJ:: nie przeprowadziła wcze 'ni j rozm "y l burmistrzem Kłodaw w kwe tii

funkcjonowania Ośrodl a, le druga strona rć nież ni podejmowała inicjatywy dialogu. De yzje

sprawie ograniczenia dni świadczenia usług In d_ czn ch w Lubońku podjęła 'l.my']' o kontynu cji

dzlałalno te] Ośrodka,

Dec zja w tak ważnej pra i podjęta yła jednoo obowo przez Panią D rektor, informacja o

zamiarze skrócenia czasu funkcjonowani Ośrodka powinna być wcześniej skon. ultowan z

Burmistrzem. Pacj mami O śro ka są osoby star 'ze, niektóre nie mają możliwości przyjazdu do

Kohl, Przypomina, że Gmina Kłodawa przekazała 50 000 z! dla szpitala. aby wspomóc działalność

Ośrod a w Luboń ku.

1l10Wa w kwestii funk jonowanie Przychodni zawi rana jest l Z a nie z Burmi trzem Kłodawy .

•' rodki przekazań prz z Gminę Kłoda a zgodnie z umową powinny być przeznaczone na zakup

sp .zętu medyczn go dla szpitala. igdy i ie ukrywała, że Ośrodek Zdrowia 'iN Lubońku planowała

wyłączyć z działalności szpitala i k munikowała to na ,p tkaniach z radnymi. Taka decyzja podjęta

była Z myślą o daL zej d" iałalności szpitala, nie .est zobligowana do prowadzenia działalności

podmiotu którv ni. je t obowiązkiem szpitala,



taro ta Robert Kropidłmvski \ spornniał, ż na jedn. m z xisiedzeń Zarządu zasygnalizowano

p ni Dyrektor. ab wszystko co nie Je t r mowne dla szpitala b lo redukowane. ie ma rnożliwoś ci

utrzymania wszystkich obiektów gdy? ni paz ala na to trudna sytuacja szpitala,

Na ostatnim Konwencie taro stów podejmowano terna y działałnoś j zpitali. Szpital ...•v Grodzisku,

Wolsztynie i owym TOI11. ślu prowadzą działalność na za" dzie że jeden z w/w szpitali posiada

stery liżatomie , drugi ob ługuje calering a trzeci tran SpOl1 , Ograniczano przez to koszty dla

poj d nczy ch szpitali.

Radny ,arek Marciniak
W imieniu nic zkańców Kłodawy podzięko' aj za to. 1:e nowa karetka będzie sta jenowała w

lodawie.

Przewodulezący Marek •wiąłek zamki ąl dy kusję w t m puru ie.

.d 8. Informacja z działalności Powtatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego \'r' Kole.

Informacj _ prz d tawiła Pani Izabela Augustyn iak. Poin ormowała że \-'li' pierwszym półroczu ~O19

r, Pl B rozpatrzył 428 spraw, \l tym wnioski s argi oraz prośby o in ortnacje i donosy. Na

ter ni . powiatu kolskiego zarejestrowano ogół m 346 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych

1 3" 8 zgłoszeń budo m.in. budynków mieszkalnych, u ług ".•.ych handlowych, gospodar zy h i

magazyno ych, W okresie od st. cznia do czerwc br. łączna liczba wnio ków o szczę ic

postępowania administracyjnego, odwołań i zażaleń wyniosła 215, Jedno ześniev dano 15 decyzji

na użytkowanie obiekt w. W ramach działań pokontrolnych nałożono 9 mandatóv amych na

łączną kwotę 6 100 zł tylu u braku zawiadomienia o T07;POCZęc'u budowy, braku dziennika

budowy lub ni dopełnieni bo iązków przez kierownika budów

Pytań do prz dstawionej informa ji nic było,

Przewodniczcie rady Marek L~wiqf.k 'twi rdzil. że Rada POl iatu przyjęła informacja _ dzialalnosci

Powiatowego Inspełaoratu 'adzoru Budowlanego w Kole pt_.ez aklamację. Informacja stanowi

zolocznik nr ( do protokolu.

Ad 9. Informaeja z dzialaEnośd POl tatowe] i ie] skie] Biblioteki Publleznc] w Kole za rok

2018.

Dyrektor Aleksandra Ko alsl a omówiła w skrócie rzedłożoną radnym informa j . Bibliot l a

w. końuje zadania na pod tawje Porozumienia zawartego pomi dzy Żarzadem Powiatu i Mia tern

Koło. Działalność biblioteki finansowana j - t m.in. ze środków publi zn_ ch . ramach



otrzymyv anej dotacji pcdmiotov ej z Po rialU Kolskiego w kwo ie 101 4...0,00 zł (środki te
pozwalają na zabezpieczenie podstawowej działalności Bibliot ki , Oną: Mia la prz każuje środki

w kwocie 850000,00 zł. \ roku prawozdawczym udało się pozy kać środki na.kwot 1] 895.00 zł

w ramach programu Minister twa Kultury i Dziedzictv -a arodowego Zakup nowości

wydawniczych w ramach programu operac jnego .itcratura i czytelnictwo, Zakup n wo ci

wydawniczych, W 2018 r. k..i gozbiór liczył 68 991 woluminów wg wskaźnika zakup k iążek na

100 mie zkańców wynosi 5,2 wol. \\ ....018 r. biblioteka zac je trowała 4 368 użytk \:I/I1jkÓw.

Wskaźni zasięgu czy telni ctv la wyniósł 20 na 100 mieszkańców, PjMBP, jako jedyna biblioteka w

powiecie kolskim. tworzy i opra owuje bibliografi regionalne dla mia 'ta Koła .i powiatu

k ilskiego.

se decżnie podziękowali Pani

dyrektor za dobrą współpracę.

,Dyrektor AI,ek:'3ndra Kowalska na konie dodała, że w tym roku mija 100. rocznica urodzin i.,O.

rocznica śmierci tanisławy Fleszarov j-Mu 'kat Z tej okazji Bibliote a będzie gościła Panią

Kry uynę wierkosz, Dodatkowo radni zostali zaproszeni na. 8. edycję ogólnopolskiej akcji

Narodowe zytanie. nu którym czytane będą no, ele p lskie,

Prze» odniczqcy rady Marek Światek stwierdził te Rada Powiatu przyjęła informa ię z dzialalno 'ci

Powiatowej i Miej kiej Biblioteki Publicznej ~.,'Kole za rok 2U18. przez aklamację. Informacja

stanowi zalqcznik nr 9 do protokołu.

d 10. Podjęeje uchwał \. :spnn ie równych Szans dla jednostek amorzadu ter~ torialueao

przy podziale środków unijnych na lata 2021~202,7.

tanowiska odczytał sekretarz Artur zafrański. Projekt uch, ały je podyktowany ap Jem

Rady Powiań Rawiekiego. który podjąl podobną uchwałę w dnl1l27.06.2019r. S retarz na konie

dodał, że w uchv ] wspo nniano o d óch ob żarach: Zintegrowanej In est ..cji Terytorialnej i

Obszarach tra egicznej Interwei cji, W tych dwó h obszarach duża część środków do

rozdysponowania była już naznaczona i taki powiaty jak kolski 'ZY rawicki na starci były już

osłabione, Do Zintegrowań go Obszaru Rozwoju należały aglomeracja Kalisko- Ostrowska i

Poznańska, które Ol zyrnały wi kszą część środkóv z perspektyw ' programu 2014+. W drugim

Ob. żarze trat, gicznej Interwencji priorytet sanowiły mia ta: Konin. Gni zno, Leszno iPiła,

Przystąpiono do d kusji



Wieestaro ta ,rhllcsłcr Ch~ciDSki

Przez 8 lal zajmował się środkami unijnymi, projekty rozpisywane były przez Marszałka

Województ a Wielkopolskiego. Podal przykład naboru na środki z przeznaczeniem na montaż

pan li fotowoltaicznych wówcza ben ficient musiał dostarczyć 300 stron dokurn ntacjj. gd ie 21"

tej dokumentacji można byłoby dostarczyć po weryfikacji wnioski L Promowane są wnioski np, Il

fotowoltaikę, które mają, dużą moc, małe gminy nie będą wpi ywały sic \ te program ., tylko duże

aglomeracje. stąd potrzeba sygnalizowania Zarządowi Województwe Wielkopolskiego podobnych
sprav aby powiaty mniejsz nie b ły pomijane podczas rozd; spon , ania środków,

Przewodniczqcy rady Marek S\ lqtek poddał pod głosowanie pr-ojekt uchwały lV sprawie równy 'h

szans dla jednostek .amorzqdu terytorialnego prz podziale środków unijnych na law 2021·2027,

W glosowaniu imiennym udział wzięło l radnych. W jego wyniku u hwala za 'lala podjęta I [

glosami" za", Ogłosów "pr-eciw" ; Oglo.~·ów"ł strzymujqcych ię ". Imienny wyka,;;gloso» anta li'

w <sprawie tanowi zał znik nr 10 do protokołu.

Uchwal" została p'Odj.ęta; oznaczona Nr V /9812·019 i stanowi z.tllqczltik 1'1' 11 do protokołu.

Ad li. Pedjęeie uchwały w sprawie wyrażenia :lgody na nab cle n.ierucbomo "ci przez Powiat

Kol ki.

Naczelnik Mariola Jóźwiak przedst viła projekt uchwały. Zarząd Po iaru wystąpił do Zarządu

Woj wództwa Wielkopolskiego wnioski m o n bycie nieruchomości położonej w KoIe przy ul.

Poniatowskiego 25, działka nr 56/2. Iieruchomość została w_ dzielona z nieruchomości, na której

działalność pro adzi SP ZOZ w Ko e.

Pr.lystąpiono do dy ku ji.

Radnv Rafał Lawnkz.ak zapytał jaka jest cena nab ia nieruchomości?

a -ze·lnik Mąri.gl~ ÓŹ wiak odpowi działa, ż , Pov iat :;01 ki zab zpi zył środki iuan owe na

zakup tej nieruchomor ci kwocie 92300 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał __

Prz wodniczqc rady Marek Śu iqtek poddal pod glosov anie projekt uch ały w sprawi wyrażeniu.

zgody na nabycie nieruchomoset przez Powiat Kol ki, W glosowaniu imiennym udział wzięło 1

radnych. J jego wyniku uchwała za tala podjęta 1 glosami" za II, Ogłosów "prz. cilV " i Ogłosó

.wstrzymujqcych ię 'I, Imienny 'I1-'Ykaz glo awania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr /2 do

pro f okolu.

Uchwała to. tała pOIljętaj.oznaczona Nr XlV /95 I2f)}'9 i stanowi zalqcznik 11.1' 13 (loprotokołu.



Ad 12. Podjęeie uchwały n' sprawie ,zmiany uch, ały r V11/4912019 Rady Po i\,'atu Kol kiego

z dnia 28 maren 2019 roku zmienionej uchwalą r VIlI/6312,019 z dnia 24 kwietnia 2019r. w

sprawie ustalenia wysokoś ci ,.rodków fiBan o: ch P••ń rtwowege Fund szu R .1labUitacji O ób

Niepelnosprawn 'ch pr,lypadającveh na realizację określonych zadań 'T. zakresu re.hlthilitacji

zawodowe] i pcleezne] osób niepelnosprav nyeh w Powiecie Kołsldm w 201'9r,

Dyrektor Agnieszka Rusin poinformowała że zmiana wynika z rezygnacji j dnego pracodawców

z realizacji umow na wyposażenie now go tanowiska pracy dla o oby niepełno .prav nej

'iN kwocie _2 643,00 zł. Prop zyc]a j st, aby w/w środki przeznaczyć r a d finansowanie Lik ida jj

barier ar hitektoniczn ch w komunikowaniu ię i techni zn ' h, w związku z indy idualnymi

potrzebami na kwotę 22 435,00 zł oraz dofinan owanie zaopatrzenia w .przęt rehabilitacyjnj na

kv otę 208,00 zł. Pani dyrektor nadmieniła również że ob cnie za tały w całoś j rozdy pono anc

środki na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmiot ortopedyczne i środki pomocnicze. Pani

Rusin p dkre śliła, że budżet przekazany przez PFRON na realizację określonych zad ń z zak su

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niep łno prawnych dra na zego powiatu w roku

bieżącym je t mniejszy o kwotę 42908,00 zł w porównaniu z rokiert ubiegłym, jest to wynikiem

'padku bezrobocia Vi,' powiecie kolskim. Ponadto P RON zwiększył kwotę przypadająca na jednego

uczestnika WTZ 100 zł, co daje kotę 1 4 00,00 zł na jednego uczestnika. ak więc środki na

realizacj gzy tkich innych zadań z wyłączeniem zobov iązania dotyczącego kosztów działania

\\1TZ są w roku 2019 mniej ze o L44 908,00 zł. aki stan rz 'zy skut uje niewystarczającą ilością

środków na realizację zadań PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej i za, odowej.

Przy tąptono do dyskusji

Radny •om asz Ba ra ń.iiki

Pani Dyrektor w swoim '\i 'y tąpleniu po\ •.••i działa, że rozdyspono ane zostały środki, 'IN związku z

tym chciałby otrzymać odpowied F czy Zarząd Pov iatu planuje zwięk z ni. środków 020000 - "'0

000:d dla {lePR?

Radny Lech, Sp liter zgadza sit;' e woim przedmówct w zakrc te udzie] nia pomocy finansów j

dla PCPR.

J st wiele jednostek, któr oczekują wsparcia. W szkołach pilni trzeba było wykonać sanitariaty, są

też potrzeb szpitala. Przych la si do udzielenia \ sparcia. ale trzeba i zastanowić jakim
budżetem I.owiat d. penuje. awiązał do s ruacji Zespołu zkół Technicznych \v Kol ,do którego

uczęszcza 800 ucznióv szkoła nie posiad żadnej infrastruktury ze, nętrznej. W obie de J st



jedna sala gimnastyczna do d spozycji dla 3.:1 oddziałó . Wicestarosta doda! że auczyciele
O -W zgłaszają uwagi, że 1 keje w t~ 111 ośrodku prowadzone ą w pomieszczeniach dzie nie ma

okien, tyll o są lampy. Trzeba si zastanowić komu przekazać środki. proponuje, aby przedst " ić

radnym pełen zakres potrzeb i każdy radny zgodnie ze swoim sumieniem powinien oddać gło ,

gdzie zostaną rozd sp nowane środki sam odda głos za v sparciem SOS-W.

Radna Alicja -u o

dodatkowe środki na pomoc poł zna?

Dyrektor A2nieszka Rwdn odpowiedziała, Ze nie ma znaczenia, czy zostaną wystosowane pisma

do PFRO -u, gdyż środki dla powiatu dzielone są wg algorytmu. Grupa b nefiej ntów jest zawsz

taka sama, są to ni tylko osoby star ze, ale t ż uczniowie. zkćł.

Radny Rat'all._a'YDiczak

waża, że ni nar - y przenosić moralnej odpowiedzialności na radnych w kwestii w boru

podmiotu. który miałby otrzymać pomoc finansov ą. Radni głosują za tym, aby dzielić środki tam

gdzie są one potrzebne tj. na drogi, o .wiat lub pomoc polecżną.

Ibdny Mariu..tt ozajda

Jest za tym, aby wspierać osob ni pełnosprawne, jeżeli jest laka potrzeba imożliwość. Uważa, z

powyższ d skusja nie jest potrzebna. gd z Pani Dyre .tor jako ki rewnik jedno ·tki ma obowiązek

. ygnalizować b 'ak środków, Zdaniem radnego należałob zorganizować spotkania \\ jazdow np.

do szpitala lub zkół lub innych jednostek i zwizytov ania tych obiektów,

Komisja Spra połecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał)'.

Przewodniczo y rady Murek' 'wrqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały HI sprawie zmian

uchwały r Vll/.J9/2019 Rady Powiatu Kolskiego ~ dnia 2 marca 2019 1'OA,"11 zmienionej uchwalq

Nr VlII/63/2019 z dnia 24 kwietnia 2()19r w sprawie ustalenia Wysokości .\;rodkó'fi' finan o y fi

Pań nvowego Funduszu Rehabilitacji Osób iepelnosprav nych przypadaj cych na realizację

okre ilonych zadań z zakres li rehabilitacji zawodowej i społecznej o 'ób ni -pelnosprawnych w

Powleci Kolskim HI 201.9r.. W glosowaniu imiennym udział l' zięło 17 r dny h. W jego l yniku

uchwala została podjęta J 7 glo ami "z ". Ogłosów i.przeciw" i Ogłosćw .wstrzymujqcycn tę"

Imienny wykaz głosowania 'H' w v iprawie stanowi zalqcznik nr 14 do protokołu.

Uchwała i,O.stllJtl podjęta, oznaczona Nr XIV /96/2019 i tanowi załqcZ/fik nr 15 doprotokołu.



Ad B. Podjęde uchwaly \ prawie skargi złożonej na działalność Zarządu Powiatu

ol kiego.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i P tycji Marek Marciniak.

'kargę Pani A.M. z dnia 22 lipca 2019r ..na działalność Zarządu Powiatu Kol ki go uznaj uę za
bezzasadną,

Nie było dy skusji nad projektem uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Śl iqtek poddał pod glosowani proj ki uchv ały w sprawie 'kargi

z/o onej na dzialalnoś ~ Zarzqdu Powiatu Kolskiego. W gloso aniu imi nnym udział wzięło J 7

radnych. Wjego wyniku uchwała za tała podjęto j glosami 0.0 za PI, Ogłosów .cprz ciw '. i Oglo ów

"wstrzymujących .~:ię". imienny wykaz gło 'awania HI w/w sprawie stanowi załqcmik nr 16 do

protokołu.
Uchwała zo teło P()(ljętll .•oznaczona r l' 9712019 i tanowi wlt/cw;k lir 17do protokołu ..

Ad 14.. Pedjęeie uchwaly W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umox r na dopłntę ze

średkóv Funduszu rozwoju przewoz:6w autobusowych o charakterze żytecznośei pubheznej

na Unie komunikacyjne objęte dopłatą w 2019r.

Zastępca naczelnika Wydziału Tran portu iRuchu Drog \. ego ławomir Wojtysiak powiedział. tI!:

Powiat Kolski otrzymał dofinanso fanie w zakre sie ustawy () fundu zu przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie 7. art, 7 u tawy o publicznym tran porcie zbiorowym

organizatorem publiczn go tran portu zbiorowego jest powiat, któr mu powierz no zadanie

organizacji publicznego transportu zbiorowego - na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej

W powiatowych przewozach pasażerskich, Usta, odawca nałożył prawa iobov iązki na erganizet ra

publicznego tran portu zbiorowego w kwestii za arcia umow " która wymaga uzy kania zgody

organu stanowiącego właściwego organizatora.

Przev odniczqcy rady lv/arek ~wiq(.ekpoddał pod gloso ••.unie projekt uchwały w sprawie ._karg!

złożonej net działalnosć Zarzqdu PO) lalu Kol skiego. W RIosuwaniu imiennym udział wzięło 16

radnych. Wjego wyniku uchwała za -tałapodfeta /6 glosam.i OJ za", OX10sów .,przeciw" i Oglo ó}

"wstrzymujqcych hl ". Imienny wykaz głosowania lt·o w/w sprawie stanowi załqcznik nr 18 do

protokołu.

Uchwala zosia/li podjętat OZ1IaCZOJUI Nr XlVI 94 /2019 i stanow! załącznik nr 19 do pr:oloko.ł.rf.

Ad 15•.Podjęcie uchwały \V prawie wprowadzenia zmian, budżecie powiatu na 20 9r.

karbnik Zygmunt Sołty. iak poinformował że szczegółowo omówił propono ran zmiany na

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatków zmiany, które powstały po

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



PrLy ,tąpiono do dl' l u. ji

lbdnv Rafał (,awniczak zap_ tal czym pody do na była zmiana .akupu sprzętu dla Powiatowego

Zarządu Dróg? Jeżeli zabezpieczono nie wystarczającą ilość środków, to dlaczego dyrektor nie

wnioskował o zwtę zenie tylko w tej am j kocie dokona innezo zakupu? Komisja Gospodarcza:

wnios owała o zakup ciągnika z k iarka ramienną z myślą że popnn ie ulegni .~ tetyk poboczy

Z drugiej stron rowu.

Starosta. Robert Krouidłow ki

Ostatnio na Zarządzie d rektor VY. t pil z propozycją zakupu innego sprz tu, ze względu na to, iż

żadna firma nie złożyła o erty w ramach zabezpieczonych środkóv .

Cieszy fakt wsparcia jednostek OSP. wyraża nadzieje że w przy złych budżetuch również te środki

zostaną zabezpieczone, Rada Powiatu czę to udzielała wsparcia dla Państwowej traży, dobrze że

teraz porn ślano (l drułrach O p, 'rodki na pewno b d' mądrze wydatkowane,

Ra.dny Toma z Hara ós ki

Wsparcie finansowe dla druhów O P którzy biorą. bezpośredni udział wa cjach i st bardzo ważne.

Nie jest to wysoka dotacja, bo przy t dla rtraży jest bardzo drogi, ale jeżeli co roku ta de środki

będą. przekazywane ówczas, druhowie będ mogli do onać zakupu sprzętu, Uważa że obecna

Rada jednomy ślni zagłosuje za przyjęciem uchwały,

RlłdRa~ .Jicja W.a.piń.sku

Dziękuje karbnikowi za LO że \"-1' posób ciekaw r przed. tawia zmiany w budżecie po" iatu.

Komisja Budżetu iFinansów pozyrys nie zaopiniowała projekt uchwał.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek; podda! pod g/o owanie projekt uchwały w prawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20191'.. W głosowaniu imiennym udział wzięło 13

radny h. Wjego wyniku u h ala sostała pudjęta J 3 glo ami JJ -{I"] (} głosów "pr ..•c! 'h,..-" i Oglo ów

"wstr.:ynuy'q 'Y'ch ,ię ". Imienny 1+' kaz gio awania ~i Iw pruwie stano: i zatq znik nr )1 do

protokołu.

Uchwala została po.djęta, oznaczone NI'.XrV/ 9912019 i sumowi :utłqczniA nr 22 do protokołu.



li J 6. Podjęeie uchwały w prawie wprowadzenia zmian \ 'wieloletniej prognozie tiuan owej
powiatu kolskiego 119 lata 2019'-2027

karbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, "ŻJ! podjęcie uchwały p zez Rad Powiatu Kolskiego w

prawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finatu owej owiatu olskieg l wynika z

nastepujących przy czy l:

1) Zmian I wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o '\ olnc środki budż etu powiatu z

[at ubi ,gł)'ch o kwoty 90 612.86 zł.

2) Wprowadzenia zmian w budżecie PO\ iatu na 2019 tok dokonanj ch uchwałami Rady Pow 'atu

Kolskiego"

3) Zmiany wysokości por czenia z tytułu zaciągniętego kredytu banków go w wysokości 7 500

000;00 zł przez SP ZOZ ,,,,I Kule w 20l0r., Wysokość poręczenia w/v,! , redy tu banko ego po

zmianie \\ no j 4 178 649 60 zł;

4) Wprov adzenie zmian w załączniku Nr 2 do , nowego przedsięwzięcia pn.: .Realizacja zadań

własnych organizatora (powiatu) w zakre j przewozów autobu owych o charakterze

użyteczności. pub liczne f'.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było- Korni ja Budżetu i Finansów p zytywnie zaopiniowała

projekt uchv ały,

Przewodniczqcy rady Marek Światek poddał pod glosowani projekt uchwały w prawie

wprowad. enia mian lf wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lala 2019-2027.

W glosowaniu imiennym udział wzięło J 3 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta

i 3 glo aml ,,~a", Oglusów "przecil~ ,. i Ogłosów,,}1. trrymujqcych ie ". imienny wykaz glosowania

w l I"w sprawie stano: i załqcznik nr 23 do protokołu.

chwała została podjęta, oznaczona r XlVI 10'0/2019 i ,'iianowi załącZ/,Iik nr 24 do protokołu .

. d 17. Psdjęcie uchwal)' w sprawie udzielenia pomocy nnnn. owej Gminie Babisk na

rcalizaeję przed ię ,rzhtcia pn. 1,Zapcl nienie gotowości bojo, ej jedno stel Ochotniczych

traży Pożarnych Rzeczypospolitej Pulskiej z terenu powiatu koJ ki go '.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformov ał, że przygotowane ZQ stały projekty uchwał w sprawie

udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom na realizację przedsięwzięcia pn.

"Zap wnienie gotowości bojów j jednostek Ochotniczy h Straż: Pożarnych Rzeczypospolite'

Polskiej z terenu powiatu kolski o'. Zgodnie l przyjętym założeniem dotacja c lowa w l czncj

wysokości 100 000 ił miałaby zostać przeznaczona dla jednostek O P, zar je. trow Iły h w

Krajowym ternie Sądowym, Jednostki, które są zareje: trowan KSRG otrzymają środki w



kwocie 2 O00 zł natomi as" pozostałe po ] 000 zł. Kwota dotacji może zostać v korzystana t lko i
wyłącznie na wydatki związane z gotowością jednostek do podejmov ania działań opera yjnych i

bojowych. GliIil1.~.Babiak otrzyma: pomoc finansową w kwocie 8 000,00 zł

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, Korni ja Budżetu i Finansów i Komisja Gospodarcza

pożyty nie zacpinie ał projekt uchwały,

Przewodni zqcy rady Marek i{;wiCjlek poddal pod głosowante pro) 'ki uchwały 'w 'prawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Bubiak nu realizację przed. 'ięwzięcia pn. "Z-apewnienie golo'wo 'ci

bojowej jednostek Ochotniczych . traży Pożarnych. Rzec.:.ypospolirej Pol kiej z terenu powiatu

kolskiego". W glosowaniu imiennym udział wzięło 14 radnych. W/ego 'wyniku uchwała ZO 'lala

podjfJta 14 głosami . za rP. O głosów "pr_ 'iw" i O glu ..m.i' .wstrzymuiqcych ię ". Imienny wykaz

głosowania li' w/w prawie tanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona r , IV!1 01/2019' i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uch.wa.ty \<\" sprawie udzielenia pomocy fi:nansowcj Gminie Chod6,'w na

f'CaUz~ację pr.tedsię\vzic;cia pn. "Za()cwllienie gotowo: ci bojo"t ej jednostek O~botniczycb

Straży Pcźarn ·h Rzeezypospelite] Polskle] z terenu powiatu kol kiego T.

Skarbnik ygmunt sołty jak poinformował, że Gmina Chodów otrzyma 8 000,00 z~ pomocy

finansowej.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i inansów i Ko nisja Gospodarcza

pozytywnie: a piniowały projekt uchwały,

PI ewodniczqcy rady Marek Ś iqrek poddał pod glo Ol< anie projekt uchwoi w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsiewzi« iia pn. .,Zapewni nie gotowoset

bojowej jednostek Ochotni zych Straty Pożamycb Rzecsypospolitej Polskie] z t renu powiatu

kolsldego ". W glo,w)M,'aniu imiennym udział wzięło 14 radnych. W jego wyniku uchwała została

p()(Jjrtll 14 glosalni .'za r'r O gło. ów "prz ciw" i O glo ów "wslrzymz~iqcyc.h ,••ię ". Imienny wykaz

glosowunia w Hiw sprawie tanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ueuwet« :wstilła ]J(J(ljI;ta, oznaezona NI' XlV! 10212019 i sttlllowi mlqc1.nilc nr 28 do pr()Mkoł",.

d 19. Podjęcie uch, ały w sprawie udzielenia pomocy finan ·.owc,i Gmini.e Dąhle na realizację

przed: ię' zięeia pn. "Za.pcwnienie gotowo' ci bojowej jednostek. Ochnłn iczydł traży

I.Jożarnyeb Rzeezypo politej Pol kiej z te~nu p,(twjątu kolski >go~~.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, ze Gmina Dąbie otrzyma 14 000,00 zł pomoc.y

fin nsowej.

Dyskusji nad projektem uch, 13Jy nie było. Korni 'Ja Budżetu i "inansów i Komisja Go podarcza

poz. tywnie zaopiniowały projekt uchwał.



Przewodniczo y rady Marek Świqlek poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Dqbie na realizację przedsięwzięcia pn: "Zapewnienie gowwoś i

bojow j jednos k Ochorni ·zyc:h Straty Pożarnych Rz .zypo 'polite] Polskiej z terenu powiatu

kolsldego ". W głosowaniu imiennym ud.-iał 1'1 zięló 1-1 radnych. W jego wyniku uchwala zo uała

podjęta 14 głosami "za", O głosów "prz (,iw" i O gID (hl) ,,)I'.slrzymujqt:ych się" Imienny wykaz

glosowania )II w/w prawie stanowi załq znik nr 29 do protokołu.

UcJn~fllalO.5lala podji/tt}, omoczona Nr XlVI JOJ 120.l9 i 'i/tUlOwi zilfqcznih,U" 30 do pr(JWlwb".

d ZOo Podjęeie uchwały w 'prdwic udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzcgo:rzew na

realizaeję przedsięv zit;cia pn. "Znpc\ nienie gotowości bojowej jednestek Oehotaiezyeh

Straży Pożarnych Rzeczypespolue] Polskiej z terenu powia.tu kolskiego.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, że Gmina Jrzegorzew otrzyma 9 00000 zł pomoc.

finansowej.

Dyskusji nad projekt m uchwały nie było. Komisja Budżetu i inansów i Komisja Gospodarcza

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek c,'wiqlekpoddal pod gło.WJwanie projek! uchwały w sprawie udziel tira

pomocy finansowej Gminie Grzegarzew na realizację przedsięwzięcia pn. '.'Zapewnienie gOIOl.f'O ~d

bojowej jednostek Ochotniczych Stra y Pożarnych Rzeczypospołttej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego ". Ul głosowaniu imiennym ud-lal wzięło 14 radnych. Wjego wyniku uchwała zo ta/a

podjęta 14 glo ami "Zair, agio ó "przeciw! i Oglo ów "w Jr:zymujących ·i~ ,J, imienny ykaz

głosm1mnia 111 w/w sprawie stano» ; załącznik nr 31 do protokołu:

Ucbwał« została po.dj,ę1a.oznaczona Nr XlV/l 04 12019 i slanmll'i Ztlł(lCznik nr 32 do pr%kolu.

Ad 21. JJodję,cie uchwały w ·pra. ie udzielenia p'umo('y finan owe] Gminie Klodawa na

realizację przedsięwzięeia pn. .,Zap'ewnienic gotowo' ej bojowej jednostek Ochetniezych

traży Peżarnych Rzeczypospolhe] Pelskiej z terenu powiatu kolsklegu".

Skarbnik Zygmunt Soltysiak poinformował. ile Gmina Kłodawa otrzyma 11 000,00 zł pomocy

finansów j.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu j ·immsów i ł emisje Gospodarcza

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek Światek poddał pod glosowanie projekt uchwały li! prawie udzieleniu

pomocy finanso ej Gminie Kłodowa na reałiza 1ę przed iewzięcia pn. "Zapewni nie gotowosci

bojov ej jednostek Ochotni zych Straty Pożarnych Rzeczypospolitej Polskie] z terenu powiatu

kolskiego i'. W głosowaniu imiennym udział "Adę/o 13 radnych. W jego w niku uchwała została



podjęt a 13 glQ am i 'r za II, a głos« w "przt:ciw'" i a głosów "ws( rzym ujqcycn . tę ". lm i rmy yka~

glosowania 101 w/w sprawie itanowi zalqcznik nr 33 do protokołu:

Uchwała zoo tała podjęta ozneczon« 1 r XlV/l 0'512'019 i st(fłlOWi udączrlik nr 14 do protokoln.

Ad 22. Podjęcie uebwały w pra, ie ud ·jelenia pomoc
7

finansowcj Glidnie Miejskiej! Kolo na

realizację przed ię\,,'zięc'ia Im. ,.Zapev nlenie gotm ości bojowej jednostek Ochotni(.~'-ych

Straży Pożarnych Rze'ez\'po. politej Polskiej z terenu powiatu kol kiego".

Skarbni Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Gmina Miejska Koło otrzyma 3 ono,no zł porno y
finansowej.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finan ów i Komisja Gospodarcza

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczqcy rady Marek 'wią.tekpoddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Miej. klej Kolo na rr:ali~ację przedsiewzięcia pn. !I Zapewnienie

gOlOMości bojowej jednostek Och.otniczych Straty Pożamyck Rze ~zypo 'polite] Pol klei z terenu

powiatu kolskiego ", W glosoManiu imiennym udział ~JZięlo 14 radnych W jego wyniku uch..•ula

została podjęta 14 glosami .•za" () gł()sów "przeciw" i O głosów .1 wstrzymujqcych tę ", Imienn

wykaz glosowania ~! t 'sprawie SICmO'.1Ii sałqcznik nr 35 do protokołu.

Ut!lnvała <"o.t;lula pvdjęltl,. QzrU1CZV1lil j l' 1 I 10612019 i lano'wi znłqcZJli.k. n,' 36 do protokolu:

Ad 23.. Pedjęeie uchwały w sprawie udzieleni n pomoey :finan Ol ej Gminie lej klej Kolo na

realizację przcdsjęwzięda. pn. ~ZapcwDit:Dic gotowo 'ci bojowej jednostek Ochomiezych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej .Polskiej z terenu powiatu kol kiego",

Skarbnik Zygmunt oltysiak poinformował, że Gmina Wiejska Koło otrzyma 8 000,,00 zł pomocy

finanso ej .

Dysku ji nad projektem uchwały nie hyh Korni: ja (3ud7.etu . Finar sów i Koruj ja Go 'podar 'za

pozytywnie zaopiniowały projekt uchwal)'.

Przewodniczą y rady Marek \.t'iątek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Wiej kiej Kolo na realizację przedsięwzi cia pn .'Zapewnienie

gotowości bojowej jedno kk Ochomiezych Strat Pożarnych Rzeczypospolitej Polski j z terenu

powiatu kol kiego ". W glo owaniu imiennym udziul wzięło 14 radnych. W jego wyniku uch•. ała

zestala podjęta !-I gloscuni "Z(JII~ O głosów "przeciw" i O glo 'ó, "IV trzymujqcych ·if ". Imienny

wykaz głosowaniu w liI/ V sprawie stanov i załqcznik nr 37 do protokołu.

Uchwała została podj,Jut oznaczou (J Nr XlVI 10712019 i sumowi załqcw lk nr 38 do protokołu.



Ad 24. Podjęcie uch''r'aly l~r sprav te udzielenia pnnmcy finan Ol ej Gminie Ko' cielec na
realizację pr.ledsic;,vzi(jda pn. ."Zape",'o.i:enic gotowo 'ci boju,,"'t:j jedno tek Ochotniczych

rraźy Pożarnych Rzecsypo politej PoL kie] 'l terenu powiatu kolskiego ',

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformował, że Gmina Kościelec otrzyma JA 000.00 zł pomoc

finansow j.

D kusji nad projektem li hwały nie b lo. Komisja Budżetu j Finansóv i f omi ja ospodarcza

pozy tywn i zaopiniowały projekt uchv ał /.

Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod g/o m1/Q11.ie projekt u hwały HI pra· ie udzi tleniu

pomocy finansowej Gminie Ko iciel c na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnieni gotowo " 'j

bojowej j idno 'tek Uehotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolite] Pol ki j z terenu powiatu

kol kiego n. W gloso\! aniu imiennym udział wzięło 14 radny ch. W jegu wyniku lichw tła zo tala

podjęta 14 gło .ami .,za", O Klosó ..prz ów" i O glosow; wstrzymujqcyclt Li " Imienny wykaz

gio awania )1' w/w sprawie tanowi zalqcznik 1'11' 39 do protokołu.

UcllW,(1111została p.odjęta, oznaczona Nr 'IV/I0812019 i tanowi zclłqcZltik Itr 40 do protokołu.

Ad 2-., Podjęcie udt al w spra vie udzielenia pomoc finansowej Gmin.ic Ol zówka na

rc~lIirzs.cję przedsięwzręcia pn. Zapewnienie gotowo' ci bOj01 ej Jednostek Ochotniczych

'traty Poźarm ch Rzeczypospolitej Pol kiej z terenu powiatu kolsklege' .

karbnik Z gmunt Sołtyslak poinformował, że Gmina O szówka otrzyma l_ 000.00 zł pomocy

finansowej.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu ] Finansów . Komisja Gosp darcza

oozytywnie zaopiniov razy projekt uchwał s:

Przeli odniczqcy rady Marek Świqtek poddal pod glosowani projekt u hwaly HI sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Ol. _Ól ka na realizację przed ip zięcia pn ... Zapewnienie golowo tci

bojowej jedno. 'tek Ocłiotniczych , traży Pożarn; h Rzeczypospołit ?j Pol kiej : terenu powiatu

koi kiego ". W ,głosow(lniu imienn m udzial wzi lo 14 radnych W jego wyniku uchwała została

podjęta f.J glosami "za PI, O glOSÓlY "prz iw" i O g/o Ó'I'II "w trzymujqcych się ". Imienny "')'kaz

g/o owania w w i! sprawie stanowi załqcznik nr 41 do protokołu,

Vclllv.ala wstała podjęla1 oznaczon« r XlV/10912019; stanowi załącznik nr 41.(/0 protokołu.

Ad 26. Podj~cie uchwały, prai 'i~ udzielenia pomocy flnansewe] minie O '·iek Mały Da

reallzaeję przedsięwz,ięeia pil•. "Zape nienie gotowo:d bojowej jedno tek Oehotniez ch

traży Pożaruyeh Rzeezypo politej Polskiej z terenu p~n iatu kolsklegn",

karbnik Zygmunt ołt siak poinformował. że Gmina Osiek Mał otrzyma 9 000,00 zł porno

finansowej.



Dy ku Ji nad projektem uchwały nie było. Komi Ja Budżetu i. Finan óvv i KOI11.isja Go podar za

pozytywnie zaopiniov ały projekt uchv ały.

Przewodnicsqcy rady Marek Światek poddal pod głOWJli! nie projeki u hwały l sprawie udzi 'leniu

pomocy finan owej łminie o..•iek Mai na realizację przed. i wzią la pn. .,Zape nienie gotowoścf

bojowej jedno lek Ochotniczych L traży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Z terenu powiatu

kol kiego ". W gło iowaniu imiennym udział 'wzięło .J 4 radnych Wjego -yniku uchwalu zo lala

podjeu: 1-1głosami ..za", O glos/hl' "prze iw" i O gło. ów .wstrz mujq ych się ". Imienny l~'Yka""

gl» 0\ ania wll nprm ie tanov i zalqcznik nr 43 do pru/okolu.

Ucluwl}a zos.tała podjęta, otnaczona r XlVI 110120/9 istanowi ZitltlCznik m' 44 doprotokołu.

d 27. l'odjędc uchwały w . prawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedcez na

realizaeję pnedsię1 'zięcia pn. "Zapewni.enie gotowości bojo,· ej j >dno tek Oehorakzych

rraży Poźarnych Rzeezypo "politej Polskie] z terenu powiatu kolskiego ',

karbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, ze Gmina Prz decz otrzyma 000,00 zł pomocy

fi lamowej.

Dy kusji nad projekt m uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finan 'ów i Komisja Go podarcza

poz tywnie zaopiniov al projekt u hwały.

Przewodniczq J rad rlar'k ·wiqtekpoddal pod gloso» anie projekt uchwały W pta ie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Prz decz na realizacj przed ię~ zięcia pn. "Zapewnienie gotowoset

bojowej jedno. tek Ochotniczych traży Pożarnych Rzecsypo spolite} Polskie] z ter. nu pOl latu

kolskiego '', W giD owaniu imiennym udział wzięło f 4 radny h. Ul jego wyniku uchwała została

podjęta J4 glosami "zair. O głosów "przeciw" i O glo ów "l'V trzymujqcych ię ". Imienny wykaz

głosowania W w/w sprawie sldnowi zalqcznik nr 45 do protokołu.

Uchwała to. 'Iilla po(ljęta, oznaczona Nr XlV/lU /2019 i "tanowi załącznik nr 46 do protokołu.

Ad 28..Odpowtedzi na zapytania i interp laeje,

Odpowied j na zapytania i interpelacje udzielane były na bieżąco.

d 29. Woln.e glosy j wnio 'ki.

Przewod.nicz-le. rad Marek Ś, iątek udzielił głosu mieszkańcom miasta Koła.

Właścicicl ni ru homo' ci ulokowanej na ut Toruńs' i j Kole oznajmił, że ma uwagi do stanu

technicznego w/w ulicy, Przede szy tkich chodzi o odcinek od Zakładów mi sn Ich do

skrzyżowania L. ul. Koleje ą w Kol. Droga je zni zezona. poruszają się po niej samochody

ci żarowe które. przewożą w gid z Turku do l onina. Tak duże ob ożenie ruchu utrudnia życie

mieszkańców ponieważ domy ulegają zni zczeniu odczuwalne ą drgania i cały czas słychać hala .



Droga ta nic j st przy sto sowana do prz jazdu takiej ilości pojazdów. prawa była \ ielokrotnic

zgłaszana na policję oraz do władz mia 'lu jednak nikt ni potrafi rozwiąże Ć tego probl mu. \ i ,le

ulic w mieście Kol jest. remontowanych np. ul. Nagórna, natomia t ut Toruńsk je t pomijana.

Mieszkańcy żądają podjęcia konkretnych działań.

W pierwszej kol jno i ch lałby poinformować, że Zarząd j st nowy . dzi la dopiero od kilku

miesięcy. Decyzje" sprawie r montu ul. Nagórn j zapadły już pod zas planov lani, poprzednich

budżetach, obecnie są one realizowane. T mat niewątpliwie będzie przedmiotem dyskusji cał ~j

Rad. tarostu zapro ił prz dstawicieli miasta Koła na posiedzenie Zarząd l Po latu. na którym

omówione zo taną wszystki kwestie przedstc wionę na dzisiejsz j esji. W~konanie remontu u].

Toruńskiej w Kol ni rozwiąże probl mu osób tam zamieszkujących gdyż najlepszym wyjściem z

tej ytuacji byłoby zamknięcie ruchu samo hodów ciężarowych na t~111 od inku dm 'i. Zarzs eJ

rozważa realizację koncepcji utworzenia północnej obwodnic miasta Koła. Takie zadanie może

być zrealizo ane jedynie prz otrzymaniu środkóx z Funduszu Dróg '-amorzadowych iwspółpra y

gmin raz miasta Koła.

ozajda

Wielokrotnie sły. zal o samochodach ci ż rowycl przewożących węgiel ale nie zdawał obi

sprawmy, że len ruch jest tak intens wny. Takie pojazdy mają swoje tom Ze i niszczą drogi..Wart

wrócić do kon epcji budowy pólno n j obwodnicy miasta Koła jest to najlepsze roz . .iazarne.

Zgłasza, że zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Kolejowa-Blizna-Pias i w Kole

ob dmującą zmiany p.i rwszeństwa przejazdu po oduj niebezpieczeństwo na drodze, Większoś

kierujących pojazdami nie Z~ aca uwagi na tę zmianę organizacji, najlepszym rozwiązaniem jest

budowa ronda albo instalacja lampki migającej.

W ubiegłym roku \l nio kowała o utworzeni ca ej infrastruktury drogowej na ul ..Kol. jow ~j,\

związku z tym zadaje p~tanie czy Zarząd wystąpi do burmistrza z propozycją wspólnej inwe tycji

na tym odcinku drogi?

._prawa była poruszana na Komisji Bezpiecz ństwa j Porządku rozważano utworzenie na tej ulic

przejście dla pieszych. J dnak trz ba pamiętać, ż zgodnie z przepi runi prav a musi być

odpowiednia odległość pomiędzy jednymi a drugimi pasami. Zarząd powróci do ematu,



Przewodniczący Radj Marek Świątek zaprosił wszystkich na Dożynki Powiatowe, które odb odą.

w dniu OK.09 .br w Kar zewie .

. d 30. Z:unknięde obrad.

Przewodniczący rady Marek

Protokółowała:
dalwina MOl-ZYCka

iątek zamkną} obrady XIV se ~io godz. 17ro
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