
~
Rada .. viatu Kolskiego
ul. Si - ·.··,.".vicza 21/23

BRZ:O()'()'2~l~CO

Protokół Nr 11/2018

z II sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 03 grudnia 2018r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad II sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1200 dokonał przewodniczący rady Marek

Świątek

2. Powitanie gości.

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników wydziałów, media, oraz wszystkich obecnych.

Rada Powiatu Kolskiego oraz zaproszeni goście na wniosek przewodniczącego rady uczcili minutą

ciszy śmierć żony radnego Wieńczysława Oblizajka.

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nrl do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z I sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me wruesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Radny Rafał Lawniczak zgłosił wniosek o przerwę w obradach.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został

przyjęty 19 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów "wstrzymujqcych się" Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Przerwa w obradach.

Przewodniczący rady zadał pytanie czy są uwagi do przesłanego porządku obrad?

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

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek

został przyjęty 19 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujqcych się" Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z I sesji.



5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich

zadań.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek ogłosił przerwę w obradach sesji.

Ad 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu

i ich zadań.

Przystępując do realizacji punktu 5 porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że zgodnie

z § 44 ust. 1 Statutu Powiatu Kolskiego "Przedmiot działania i skład poszczególnych komisji

stałych określa Rada w odrębnych uchwałach, z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej". Przypominam,

że radny może być członkiem nie więcej niż 2 komisji stałych, a przewodniczącym - tylko jednej.

Radny Łukasz Królasik

Zadał pytanie czy przewodniczącego komisji, zastępcę przewodniczącego sekretarza wybiera

Rada czy skład osobowy Komisji?

Przewodniczący rady odpowiedział, że przewodniczącego komisji wybiera Rada.

Radny Marek Marciniak

W poprzednim Statucie Powiatu Kolskiego był zapis, że skład osobowy Komisji Rewizyjnej był

wybierany przez Radę. Prosi obecną na sesji Panią mecenas o przedstawienie podstawy prawnej,

jak to obecnie funkcjonuje?

Radca prawny Dorota Orchowska poinformowała, że Statut Powiatu Kolskiego stanowi

załącznik do Uchwały nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018r. Po

czym odczytała ze Statutu postanowienia § 47 ust. 1,2,3,4 oraz § 54 ust. 1,2,3.

Radny Marek Marciniak

Przez kogo wybierany jest skład osobowy Komisji skarg, wniosków i petycji?

Radca prawny Dorota Orchowska odpowiedziała, że członkowie komisji wybierani są przez radę,

łącznie z przewodniczącym komisji.



Wiceprzewodniczący rady Mariusz Kozajda odczytał z projektu uchwały zadania Komisji

Budżetu i Finansów. Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracach poszczególnych

komisji przedstawił następującą propozycję składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów:

1. Sylwester Chęciński, który wyraził zgodę na kandydowanie

2. Jarosław Sobański, który wyraził zgodę na kandydowanie

3. Mariusz Kozajda, który wyraził zgodę na kandydowanie

4. Henryk Tomczak, który wyrazi zgodę na kandydowanie

5. Marek Banaszewski- nie obecny na sesji, w związku z tym skład osobowy komisji zostanie

uzupełniony w terminie późniejszym.

Wobec braku innych propozycji i zgłoszeń przystąpiono do głosowania imiennego wyboru członków

komisji. W wyniku imiennego głosowania skład osobowy Komisji Budżetu i Finansów został

przyjęty 19 głosami" za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radca prawny Dorota Orchowska poinformowała, że Komisja Skrutacyjna nie będzie powołana.

Radny Łukasz Królasik poprosił w imieniu klubu radnych PiS o przerwę w obradach.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W wyniku imiennego głosowania

powyższy wniosek został przyjęty 16 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i 3 głosy" wstrzymujące

się". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przerwa w obradach.

Po wznowiemu obrad przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na

przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów spośród wcześniej wybranych członków.

Radny Łukasz Królasik w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Jarosława

Sobańskiego. Radny Jarosław Sobański wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji zgłoszeń zamknięto listę zgłoszonych kandydatów na

przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów po czym przystąpiono do głosowania imiennego.

Za kandydaturq radnego Jarosława Sobanskiego zagłosowało 19 radnych. W wyniku głosowania

radny otrzymał - 16 głosów" za ". 1 głos "przeciw" i 2 głosy" wstrzymujące się ". Imienny wykaz

glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania przez Komisję

z przegłosowanego składu zastępcę przewodniczącego i sekretarza . Po wznowieniu obrad radny

Jarosław Sobański odczytał skład komisji wraz z powierzonymi funkcjami, co przedstawia się

następująco:



1. Jarosław Sobański - przewodniczący

2. Sylwester Chęciński - zastępca przewodniczącego

3. Mariusz Kozajda - sekretarz

4. Henryk Tomczak- członek

Wiceprzewodniczący Mariusz Kozajda odczytał zadania Komisji Gospodarczej. Uwzględniając

deklaracje radnych dot. akcesu w pracy komisji propozycja składu osobowego przedstawia się

następująco:

1. Tomasz Barański, który wyraził zgodę na kandydowanie

2. Waldemar Banasiak , który wyraził zgodę na kandydowanie

3. Łukasz Królasik, który wyraził zgodę na kandydowanie

4. Ryszard Kasiorek , który wyrazi zgodę na kandydowanie

5. Rafał Ławniczak, który wyrazi zgodę na kandydowanie

6. Zbigniew Szarecki, który wyrazi zgodę na kandydowanie

7. Lech Spliter, zrezygnował z kandydowania

8. Wieńczysław Oblizajek - nie obecny na sesji, w związku z tym skład osobowy komisji zostanie

uzupełniony w terminie późniejszym.

Wobec braku innych propozycji i zgłoszeń przystąpiono do głosowania imiennego wyboru członków

komisji. W wyniku imiennego głosowania skład osobowy Komisji Gospodarczej został przyjęty- 19

głosów "za", Ogłosów "przeciw" Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji

Gospodarczej spośród wcześniej wybranych członków.

Radny Jarosław Sobański zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Królasika. Radny Łukasz

Królasik wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji zgłoszeń zamknięto listę zgłoszonych kandydatów na

przewodniczącego Komisji Gospodarczej po czym przystąpiono do głosowania imiennego.

Za kandydaturą radnego Łukasza Królasika zagłosowało 19 radnych. W wyniku głosowania radny

otrzymał - 18 głosów "za ". O głosów "przeciw" i 1 głos "wstrzymujący się ". Imienny wykaz

glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania wyboru przez komisję z

przegłosowanego składu zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Po wznowieniu obrad radny



Łukasz Królasik odczytał skład Komisji wraz z powierzonymi funkcjami, co przedstawia SIę

następująco:

1. Królasik Łukasz - przewodniczący

2. Kasiorek Ryszard - zastępca przewodniczącego

3. Banasiak Waldemar- sekretarz

4. Barański Tomasz - członek

5. Ławniczak Rafał - członek

6. Zbigniew Szarecki - członek

Wiceprzewodniczący Mariusz Kozajda odczytał zadania Komisji skarg, wniosków i petycji.

Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracy komisji propozycja składu osobowego

przedstawia się następująco:

I.Marek Marciniak, który wyraził zgodę na kandydowanie

2. Jarosław Sobański, który wyraził zgodę na kandydowanie

3. Alicja Wapińska, która wyraziła zgodę na kandydowanie

Wobec braku innych propozycji i zgłoszeń przystąpiono do głosowania imiennego wyboru członków

komisji. W wyniku imiennego głosowania skład osobowy Komisji skarg, wniosków i petycji został

przyjęt y- 19 głosów "za", Ogłosów "przeciw" Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji spośród

wcześniej wybranych członków.

Radny Łukasz Królasik w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Marka

Marciniaka. Radny Marek Marciniak wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji zgłoszeń zamknięto listę zgłoszonych kandydatów na

przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji po czym przystąpiono do głosowania

imiennego. Za kandydaturą radnego Marka Marciniaka zagłosowało 19 radnych. W wyniku

głosowania radny otrzymał - 19 głosów "za ", Ogłosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących

się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 1Odo protokołu.

Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania wyboru przez komisję z

przegłosowanego składu zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Po wznowieniu obrad radny

Marek Marciniak odczytał skład komisji wraz z powierzonymi funkcjami, co przedstawia się

następująco:



l. Marciniak Marek - przewodniczący

2. Sobański Jarosław - zastępca przewodniczącego

3. Wapińska Alicja - sekretarz

Wiceprzewodniczący Mariusz Kozajda odczytał zadania Komisji Spraw Społecznych.

Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracy komisji propozycja składu osobowego

przedstawia się następująco:

1. Barański Tomasz, który wyraził zgodę na kandydowanie

2. Kasiorek Ryszard, który wyraził zgodę na kandydowanie

3. Kozajda Mariusz, który wyraził zgodę na kandydowanie

4. Kropidłowski Robert, który wyraził zgodę na kandydowanie

5. Marek Czesław, który wyraził zgodę na kandydowanie

6. Ochędalska Ewa, która wyraziła zgodę na kandydowanie

7. Spliter Lech, który wyraził zgodę na kandydowanie

8. Świątek Marek, który wyraził zgodę na kandydowanie

9. Marek Banaszewski, nie obecny na sesji, w związku z tym skład osobowy komisji zostanie

uzupełniony w terminie późniejszym.

Wobec braku innych propozycji i zgłoszeń przystąpiono do glosowania imiennego wyboru członków

komisji. W wyniku imiennego głosowania skład osobowy Komisji Spraw Społecznych został

przyjęty- 19 głosów" za", Ogłosów "przeciw" Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Przewodniczący rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego komisji spośród

wcześniej wybranych członków.

Starosta Robert Kropidlowski zgłosił kandydaturę radnego Lecha Splitera. Radny Lech Spliter

wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji zgłoszeń zamknięto listę zgłoszonych kandydatów na

przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych po czym przystąpiono do głosowania imiennego.

Za kandydaturą radnego Lecha Splitera zagłosowało 19 radnych. W wyniku głosowania radny

otrzymał - 14 głosów" za", Ogłosów "przeciw" i 5 głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania wyboru przez komisję z

przegłosowanego składu zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Po wznowieniu obrad radny



Lech Spliter odczytał skład komisji wraz z powierzonymi funkcjami, co przedstawia S1ę

następująco:

l. Spliter Lech - przewodniczący

2. Kozajda Mariusz - zastępca przewodniczącego

3. Kasiorek Ryszard - sekretarz

4. Barański Tomasz - członek

5. Kropidłowski Robert - członek

6. Marek Czesław - członek

7. Ochędalska Ewa- członek

8. Świątek Marek - członek

Wiceprzewodniczący Mariusz Kozajda odczytał zadania Komisji Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa. Uwzględniając deklaracje radnych dot. akcesu w pracy komisji propozycja

składu osobowego przedstawia się następująco:

l. Waldemar Banasiak, który wyraził zgodę na kandydowanie

2. Radomir Piorun, który wyraził zgodę na kandydowanie

3. Zbigniew Szarecki, który wyraził zgodę na kandydowanie

4. Marek Tomicki, który wyraził zgodę na kandydowanie

Wobec braku innych propozycji i zgłoszeń przystąpiono do głosowania imiennego wyboru członków

komisji. W wyniku imiennego głosowania skład osobowy Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i

Leśnictwa został przyjęty- 19 głosów "za ", O głosów "przeciw" O głosów" wstrzymujących się ".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący rady poprosił o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Komisji spośród

wcześniej wybranych członków.

Radny Łukasz Królasik w imieniu klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę radnego Radomira

Pioruna. Radny Radomir Piorun wyraził zgodę na kandydowanie.

Wobec braku innych propozycji zgłoszeń zamknięto listę zgłoszonych kandydatów na

przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa po czym przystąpiono do

głosowania imiennego. Za kandydaturą radnego Radomira Pioruna zagłosowało 19 radnych.

W wyniku głosowania radny otrzymał - 16 głosów "za", O głosów "przeciw" i 3 głosy

"wstrzymujące się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do

protokołu.



Przewodniczący rady ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania wyboru przez komisję z

przegłosowanego składu zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Po wznowieniu obrad radny

Radomir Piorun odczytał skład komisji wraz z powierzonymi funkcjami, co przedstawia się

następująco:

1. Piorun Radomir - przewodniczący

2. Szarecki Zbigniew - zastępca przewodniczącego

3. Banasiak Waldemar- sekretarz

4. Tomicki Marek - członek

Przewodniczący rady Marek Świątek odczytał uchwałę nr 11/6/2018 Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu i ich zadań, która

stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Przystępując do realizacji punktu 5 porządku sesji przewodniczący rady poinformował, że zgodnie

z art. 16 ustawy o samorządzie powiatowym Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz

powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną. W skład komisji

rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych

pełniących funkcje przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz będących członkami zarządu.

Statut Powiatu Kolskiego stanowi, że w skład Komisji rewizyjnej wchodzą: przewodniczący,

zastępca przewodniczącego, sekretarz oraz pozostali członkowie w liczbie 3.

Następnie przewodniczący rady odczytał projekt uchwały wraz z propozycjami składu osobowego

Komisji Rewizyjnej:

l. Łukasz Królasik

2. Rafał Ławniczak

3. Czesław Marek

4. Radomir Piorun

5. Marek Tomicki

6. Alicja Wapińska

7. Marek Marciniak

Przystąpiono do dyskusji

Radny Rafał Lawniczak

Prosi o podanie informacji jakie kluby istnieją?

Przewodniczący rady odpowiedział, że wpłynęły zgłoszenia utworzenia Klubu PSL i Klubu PiSo

Radna Alicja Wapińska

Przypomniała, że każdy radny miał możliwość zapisania się do komisji.



Radca prawny Dorota Orchowska poinformowała, że zgodnie z przeprsarm w skład komisji

rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

Wszyscy zaproponowani radni wyrazili zgodę na kandydowanie oprócz radnego Czesława Marka,

który zrezygnował z pracy w komisji.

W zwiqzku z brakiem innych propozycji przewodniczący rady poddał pod głosowanie skład

osobowy Komisji rewizyjnej. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku

rada ustaliła skład osobowy Komisji rewizyjnej 19 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 16 do

protokołu.

Przewodniczący rady poprosił o przedstawienie kandydata na przewodniczącego Komisji

rewizyjnej.

Radny Łukasz Królasik zgłosił kandydaturę radnej Alicji Wapińskiej. Radna Alicja Wapińska

wyraziła zgodę na kandydowanie.

Głos zabrał radny Tomasz Barański

Czy przewodniczący Komisji rewizyjnej może być członkiem innej komisji?

Mecenas Dorota Orchowska odpowiedziała, że przewodniczącym można być tylko jednej

Komisji.

Radny Łukasz Królasik dodał, że Statut Powiatu Kolskiego stanowi, że radny może być

członkiem nie więcej niż 2 komisji a przewodniczącym tylko jednej.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie propozycję powołania radnej Alicji

Wapińskiej na przewodniczącą Komisji rewizyjnej. W głosowaniu imiennym udział wzięło

19 radnych. Za kandydaturą radnej Alicji Wapinskiej oddano 15 głosów" za", 3 głosy "przeciw"

i 1głos" wstrzymującym się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17

do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek ogłosił przerwę w obradach w celu dokonania wyboru

przez Komisję Rewizyjną zastępcy przewodniczącego i sekretarza.

Po wznowieniu obrad radna Alicja Wapińska odczytała skład osobowy:

1. Alicja Wapińska - przewodnicząca

2. Radomir Piorun - zastępca przewodniczącego

3. marek Marciniak- - sekretarz

4. Łukasz Królasik - członek

5. Rafał Ławniczak - członek

6. Marek Tomicki - członek



Przewodniczący rady Marek Świątek odczytał uchwałę Nr 11/7/2018 Rady Powiatu Kolskiego

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu, która stanowi załącznik nr 18 do

protokołu.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Zenon Wasiak, który poinformował, że zgodnie z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym

funkcjonuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. W jej skład wchodzi dwóch radnych

delegowanych przez radę powiatu. Następnie odczytał postanowienie uchwały, które w §1 stanowi,

że "Deleguje się do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:

l. Radnego Marka Marciniaka

2. Radnego Lecha Splitera

Nie było dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie delegacji

radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami " za", O głosów

"przeciwnych" i O głosów .wstrzymujqcych się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie

stanowi załącznik nr I 9 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek powtórzył głosowanie nad projektem uchwały w sprawie

delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku po wyrażeniu przez

radnego Marka Marciniaka i radnego Lecha Splitera zgody na prace w w/w Komisji. W głosowaniu

imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami" za", przy

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi

załącznik nr 20 do protokołu. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr 1//8/2018 i stanowi

załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący Mariusz Kozajda. Dyskusji nad projektem uchwały

nie było.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

Uchwały Nr LIII/345/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie

uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego



,

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami " za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujqcych

się". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 22 do protokołu.

Uchwala została podjęta, oznaczona Nr ///9/2018 i stanowi załącznik nr 23 do protokolu.

Ad 9. Wolne głosy i wnioski.

Radna Alicja Wapińska

ZHP w Kole zwróciło się do radnej w sprawie poparcia inicjatywy przekazania pomocy rzeczowej

dla podopiecznych ZHP w Kole. Radna uważa, że lepszym rozwiązaniem było by udzielenie

pomocy finansowej. Zwraca się do Zarządu Powiatu o rozważenie udzielenia pomocy finansowej.

Radny Jarosław Sobański

Poruszył następujące sprawy:

1. Wnosi o zaplanowanie w budżecie powiatu na 2019r. środków finansowych na dokończenie

remontu ul. Szkolnej w Przedczu, chodzi o odcinek 70m. Gmina Przedecz złożyła deklaracje

udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Kolskiego w kwocie 200 000 zł.

2. Uważa, że powinny być zwiększone środki w dziale 926 Kultura fizyczna i sport. Zwrócił

uwagę, że w projekcie budżetu na 2019r. jest zapis, że kwota 37 000 zł przeznaczona będzie na

wynagrodzenia dla sędziów i pielęgniarek na zawodach powiatowych. Dziwi go ten zapis,

ponieważ sędziował przez 12 lat w różnych zawodach i nigdy nie pobierał wynagrodzenia z tego

tytułu. Przy okazji złożył byłemu członkowi Zarządu Powiatu Czesławowi Markowi podziękowanie

za to, że Zarząd Powiatu fundował puchary dla laureatów zawodów w szkołach podstawowych.

3. Zwraca się z prośbą o przedstawienie zestawienia jakie organizacje pożytku publicznego

otrzymały przez ostatnie 4 lata dotacje i w jakiej wysokości. W projekcie budżetu na 2019r. jest

zaplanowana kwota 66 000 zł na organizacje pożytku publicznego, uważa że ta kwota powinna być

większa.

4. Należy rozważyć możliwość dofinansowywania przejazdów uczniów na zawody wojewódzkie.

Radny Tomasz Barański

1. Podziękował Staroście Kolskiemu Robertowi Kropidłowskiemu za obecność w Kłodawie

podczas uroczystości obchodów przy pomniku płk Józefa Byszewskiego Powstańca

Listopadowego.

2. Wnioskuje, aby Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kole jeden dzień

w tygodniu był otwarty do godz. 17.00, ułatwi to mieszkańcom powiatu załatwianie spraw

związanych z rejestracją pojazdu.



3. Ostatnio dotarły do radnego informacje, że kwota dotacji Powiatu Kolskiego dla gmin na

remonty dróg powiatowych została zmniejszona do kwoty 200 000 zł. W latach poprzednich ta

dotacja wyniosła 300 000 zł. Prosi o odniesienie się do tego tematu.

Wicestarosta Sylwester Chęciński

Projekt budżetu powiatu na 2019r. był opracowany przez poprzedni Zarząd. Obecny Zarząd dopiero

zapozna się z projektem budżetu i będzie podejmował rozmowy w temacie udzielenia dla gminach

dotacji na remonty dróg.

Starosta Robert Kropidłowski

Potwierdził, że Zarząd dopiero będzie podejmował temat udzielenia pomocy finansowej dla gmin z

Powiatu Kolskiego.

Radny Czesław Marek

Z informacji jakie posiada, będzie nadwyżka w budżecie za 20 18r. i z tych środków można udzielić

pomocy finansowej gminom.

Radny Rafał Lawniczak

Projekt budżetu na 2019r. był przygotowany w poprzedniej kadencji, ale to obecna rada będzie

zatwierdzała budżet, będzie możliwość dyskusji na ten temat na komisjach. Dodał, że Komisja

Gospodarcza zwróciła się do Zarządu Powiatu o rozważenie możliwości udzielenia pomocy

finansowej dla jednostek OSP z Powiatu Kolskiego.

Radny Ryszard Kasiorek

Potwierdził, że Komisja Gospodarcza złożyła w/w wniosek. Prosi Zarząd Powiatu o pozytywne

rozpatrzenie tego wniosku.

Radny Tomasz Barański

Zwraca się do radnego Marka Marciniaka i radnego Henryka Tomczaka o poparcie inicjatywy nie

zmniejszania środków finansowych na pomoc dla gmin w zakresie remontów dróg. Powiadomił, że

złoży wniosek, aby w Powiat Kolski wydzielił środki dla jednostek OSP. Zaproponuje kwotę 100

000 zł z podziałem po 10 000 zł na każdą gminę. Jednocześnie gmina powinna dołożyć 50%

otrzymanych środków w wysokości 5 000 zł, środki te pozwolą na zakup sprzętu dla OSP.



Radny Marek Marciniak
Popiera wniosek radnego Jarosława Sobańskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej na

remont odcinka drogi na ul. Szkolnej w Przedczu oraz sugestie radnego Tomasza Barańskiego, aby

kwota dotacji dla gmin na remonty dróg nie była zmniejszana. W kwestii wsparcia jednostek OSP

wspomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało sprzęt dla strażaków ochotników. Zwrócił

się do radnego Tomasza Barańskiego, aby podsumował na jaką łącznie kwotę gm. Kłodawa

otrzymała sprzęt od Ministerstwa. W najbliższym czasie nastąpi uroczyste przekazanie sprzętu, w

którym będzie uczestniczył poseł Leszek Galernba i starosta Robert Kropidłowski. Popiera

inicjatywę wsparcia finansowego jednostek OSP.

Radny Tomasz Barański odpowiedział, że jednostki OSP otrzymały jednorazowe dotacje w

kwocie 5 200 zł. Gmina Kłodawa otrzymała od Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt na kwotę 40

000 zł

Radna Ewa Ochędalska

Zwraca się do radnych, aby dyskusje na temat budżetu powiatu na 2019r. podejmować na

komisjach.

Radny Henryk Tomczak

Potwierdza, że w projekcie budżetu na 2019r. jest zmniejszona kwota pomocy finansowej dla

każdej gminy do 200 000 zł. Przypomina, że to tylko projekt, tematy budżetowe będą podejmowane

na poszczególnych komisjach.

Wicestarosta Sylwester Chęciński

W Powiecie Kolskim jest 11 gmin, są wybrani nowi włodarze. Trzeba liczyć się z sytuacją, gdzie w

ciągu roku pojawią się niezapowiedziane wydatki, należy brać różne warianty pod uwagę. Potrzeby

remontów drogowych są duże, jednak najpierw należy spotkać się z wójtami, burmistrzami i

przedyskutować wiele tematów.

Radny Marek Tomicki

Apeluje, aby tematy remontów dróg były zgłaszane na dalszych sesjach, każda gmina posiada

odcinki drogi, które wymagają remontu. Zarząd powinien zapoznać się z projektem budżetu,

podobnie radni. Radni poprzedniej kadencji złożyli wnioski do budżetu, prosi obecny Zarząd o

rozpatrzenie tych wniosków. W kwestii technicznej zwrócił się, aby sesje Rady Powiatu odbywały

się w ostatni czwartek każdego miesiąca o godz. 1300.



Przewodniczący rady Marek Świątek

Wkrótce będą określone terminy i godziny sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Radna Alicja Wapińska

Uważa, że Zarząd Powiatu powinien kontynuować wspólne inwestycje z miastem Koło.

Starosta Robert Kropidłowski

Podsumował dyskusję mówiąc, że temat dróg będzie podejmowany na posiedzeniach Zarządu z

udziałem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Jednak najpierw należy zorientować się w

sytuacji finansowej Powiatu.

Temat wydłużenia prac Wydział Komunikacji i Transportu był już poruszany i również uważa, że

usprawni to obsługę klienta.

Zauważył, że najwięcej emocji wzbudzają strażacy. Zarząd rozpatrzył wniosek, o którym mówił

radny Rafał Ławniczak i popiera wsparcie druhów ochotników, kwestia dotyczy formy i ilości

środków, które Powiat przekaże OSP. Cieszy fakt, że prawdopodobnie w budżecie będzie

nadwyżka.

Wiceprzewodniczący rady Mariusz Kozajda

Rozpoczęła się 5- letnia kadencja Rady Powiatu Kolskiego, apeluje aby na sesjach poruszać

naprawdę ważne i istotne sprawy, pozostałe powinny być przedyskutowane na komisjach.

Przypomniał, że radny ma prawo udać się do wydziału w celu uzyskania informacji.

Przewodniczący rady Marek Świątek:

- przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych;

- poinformował, że radni otrzymali adresy e-mail, na które zgodnie ze Statutem będą przesyłane

powiadomienia o sesji wraz ze wszystkimi materiałami.

Radny Marek Tomicki

Gmina Babiak również przekazuje materiały w wersji elektronicznej, w tej sytuacji wyposażyła

radnych w tablety i router. Prosi o rozważenie możliwości zakupu takiego sprzętu dla radnych.

Wiceprzewodniczący Ryszard Kasiorek

W poprzedniej kadencji również poruszał ten temat, jednak nie został on zrealizowany.



Ad 10. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Marek Świątek zamknął obrady II sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz.

1455
•

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄCY
Radv Powiahr'Kolskiego
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