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Protokół Nr 111/2018

z III sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 13 grudnia 2018r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad III sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 12°0 dokonał przewodniczący rady Marek

Świątek

2. Powitanie gości.

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

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z II sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z II sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został

przyjęty 18 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujących się" Imienny wykaz

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

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

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek

został przyjęty 17 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów "wstrzymujących się ". Radny

Czesław Marek nie wziqł udziału w głosowaniu. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi

załącznik nr 3 do protokołu.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z II sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII1/344/20 18 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

27 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych



zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 2018r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku

Powiatów Polskich.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do

dokonania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 2019r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Kole

na uchwałę Nr XXXIX/268/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 roku w

sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie

Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej nieważności.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za

rok 2018 i 2019.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu

kolskiego na lata 2018-2027

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy iwnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja z dzialalności międzysesyjnej.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 22.09.2018r. - 05.12.2018 r. Materiały te stanowią załącznik nr 3a do

protokołu.

Starosta Robert Kropidłowski w SWOImwystąpieniu powiedział, że od 14.01.2019r. Wydział

Komunikacji i Transportu będzie otwarty w każdy poniedziałek do godz. 17.00. Dodał, że Zarząd

Powiatu obecnie zapoznaje się z sytuacją finansową poszczególnych podmiotów i jednostek

organizacyjnych. Starosta przekazał, że dochody w jednostkach oświatowych na koniec roku

wynoszą 34 007 246,87 zł, natomiast wydatki 36 496 387,07 zł. Powiat Kolski, aby spiąć budżet

jednostek oświatowych będzie musiał dołożyć do oświaty około 2 489 140,20 zł.



Kolejnym tematem, który poruszył Starosta Robert Kropidłowski było dofinansowanie do

wspólnych inwestycji dróg na gminach. W budżecie powiatu na 2019r. została zaplanowana kwota

l 600000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

a) "Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica" - kwota

dofinansowania ze strony Powiatu to 548 000,00 zł;

b) "Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole" - kwota dofinansowania ze strony Powiatu to

2 250 000,00 zł;

c) " Przebudowa mostu na rzece Rgilewe w miejscowości Barłogi" - kwota dofinansowania ze

strony Powiatu to 600 000,00 zł.

Starosta podkreślił, że Zarząd Powiatu ostatnio spotkał się z przedstawicielami gminy Osiek Mały

w sprawie realizacji zadania budowy drogi w miejscowości Łuczywno- Drzewce. Budowa drogi

jest finansowana z odszkodowania, które wypłaciła Kopalnia. Z uwagi na fakt, iż w spotkaniu nie

uczestniczył wójt gminy Osiek Mały nie zapadły żadne decyzje. Prawdopodobnie będzie zmiana

przebiegu drogi do pierwotnego planu realizacji inwestycji. Z informacji uzyskanych od projektanta

i dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole takie rozwiązanie będzie konieczne ze względów

technicznych. Sprawa będzie poruszona na sesji gminy Osiek Mały. Powołano komisję, w skład

której wchodzą radni gminy Osiek Mały i radni Powiatu Kolskiego. Dobrze było by jak najszybciej

rozpocząć inwestycję, ponieważ z każdym rokiem środki się zmniejszają a koszty budowy drogi

rosną. Prawdopodobnie trzeba będzie dołożyć do inwestycji, gdyż wypłacone odszkodowanie nie

pokryje realizacji zadania.

Kolejny tematem poruszonym przez Starostę Kolskiego była sytuacja finansowa SP ZOZ

w Kole. Szpital na dzień 21.11.2018r. ma stratę w wysokości l 236445,49 zł (na koniec 2017r.

wynik finansowy wynosił 397 671,16 zł). Nastąpił wzrost zobowiązań w roku 2017 wynosił

22296 573,67 zł, a w roku 2018 zobowiązania wynoszą 29643 429,44 zł.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radna Alicja Wapińska

1. Zwraca się z prośbą o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2019r. inwestycji pod nazwą

"Budowa ulicy Marii Konopnickiej w Kole", przy tej ulicy znajduje się osiedle domków

jednorodzinnych oraz obiekty użyteczności publicznej tj. kościół, firmy, sklepy. Mieszkańcy

oczekują remontu ulicy M. Konopnickiej.

2. W imieniu mieszkańców, nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Kole radna

zwraca się z prośbą o dokończenie remontu ul. Broniewskiego w Kole. Przy tej ulicy znajduje się

naj starsza szkoła, dowóz dzieci jest utrudniony, ponieważ nie ma parkingu na którym mógłby



zatrzymać się autokar. Szkoła znajduje się na łuku drogi ul. Broniewskiego i ul. Toruńskiej, gdzie

nie ma jednolitego ciągu pieszego.

3. Zapytanie skierowane do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, na ulicy

20 Stycznia i ul. Broniewskiego w Kole znajdują się sklepy, do których dowożone są towary.

Czy jest możliwość postawienia znaku umożliwiającego wyładowanie towaru przez te ciężarówki?

Obecnie kierowcy zatrzymują się przy sklepach, choć jest to zabronione i często płacą mandaty.

Prosi o interwencje w tej sprawie.

Radny Tomasz Barański

Dziękuje za to, że zapytanie z ostatniej sesji zostało uwzględnione i Wydział Komunikacji będzie

otwarty dłużej w każdy poniedziałek.

1. W sprawozdaniu międzysesyjnym Starosta Kolski odczytał, że jest złożony wniosek do

Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przekazania gminie Kłodawa Ratusza Miejskiego, prosi o

szczegółowe informacje w tym temacie.

2. Czy zabezpieczona w budżecie powiatu na 2019r. kwota 1 600 000,00 zł jest przeznaczona na

remont dróg, czy będzie osobno zabezpieczona kwota na remont chodników?

Radny Mariusz Kozajda

1. Zgłasza, że na ul. Bogumiła w Kole, blisko skrzyżowania znajduje się zjazd do marketu, są duże

utrudnienia z tego powodu, samochody mijają się i stwarza to duże niebezpieczeństwo na drodze.

Sytuacja pogorszyła się odkąd na szczycie marketu został ulokowany paczkomat, przez to został

zmniejszony zjazd o około 1,Sm. Czy jest możliwość poszerzenia wjazdu o 2 m? Uważa, że należy

pilnie rozwiązać ten problem.

2. Ostatnio otrzymał od mieszkańca powiatu kolskiego informację, że na oddziale dziecięcym nie

było ciepłej wody, czy znana jest przyczyna takiego stanu?

Starosta Robert Kropidłowski udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje:

- radnego Mariusza Kozajdy

1. Nie wie nic na temat braku ciepłej wody na oddziale dziecięcym w szpitalu, ale zorientuje się w

sytuacji i przekaże odpowiedź.

2. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole ustosunkuje się na piśmie do sprawy wjazdu do

marketu na ul. Bogumiła w Kole.

- radnego Tomasza Barańskiego

Kwota 1 600 000,00 zł zabezpieczona w budżecie powiatu na 2019r. przeznaczona będzie na

remont dróg powiatowych i chodników.



Odpowiedź w zakresie praw własności Ratusza Miejskiego w Kłodawie udzieliła inspektor

Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Grażyna Wypychowska

Ratusz Miejski w Kłodawie jest własnością Skarbu Państwa, przez pewien czas był tam Posterunek

policji, po wygaszeniu trwałego zarządu burmistrz Kłodawy wystąpił o nabycie w formie

darowizny w/w obiektu. Wniosek w tej sprawie został przesłany do Wojewody Wielkopolskiego,

obecnie czekamy na decyzje Wojewody w tej sprawie.

Wicestarosta Sylwester Chęciński udzielił odpowiedzi na interpelacje radnej Alicji Wapińskiej.

W budżecie powiatu na 20l9r. została zaplanowana już inwestycja w mieście Kole, chodzi o

"Rozbudowę ulicy Nagórnej w Kole". Powiat ma zaplanowane na w/w inwestycję kwotę

2 250 000,00 zł. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę miejską Koło, która musi na

realizację zadania zabezpieczyć kwotę 3 850 000,00 zł. Remont ulicy Konopnickiej może zostać

uwzględniony w przyszłym budżecie.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa udzielił odpowiedzi na

interpelacje radnej Alicji Wapińskiej odnośnie ustawienia znaku na ul. Broniewskiego

i 20 Stycznia w Kole. Sprawa ta wielokrotnie była poruszana na Komisji ds. zmiany organizacji

ruchu na drogach powiatowych i gminnych na terenie Powiatu Kolskiego. Komisja w skład, której

wchodzą przedstawiciele policji i straży miejskiej wydali negatywną opinię w zakresie

oznakowania w ten sposób w/w ulicy, ze względu na to iż jest to skrzyżowanie i zatrzymywanie się

pojazdów ciężarowych na tym terenie stwarza niebezpieczeństwo.

Radny Ryszard Kasiorek

Do tej pory zwyczaj był taki, że Zarząd Powiatu zbierał wnioski Wójtów i Burmistrzów z

określeniem zadania oraz wartości dofinansowania. Przyjęte zasady partycypacji zakładają, że

dane zadanie drogowe zostaje wprowadzone do realizacji pod warunkiem zabezpieczenia 40%

środków ze strony Gminy i 60% środki Powiatu dla robót nawierzchniowych oraz 50% Gmina,

50% Powiat dla robót chodnikowych.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 27 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2018r.



Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR Agnieszka Rusin. Proponuje się dokonanie zmian w

planie finansowym polegające na zmniejszeniu środków na zadanie:

- "finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w

miejscu pracy art. 11" w kwocie 176,97 zł;

- "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny" w kwocie 65,20 zł;

- "dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyjnych" w kwocie 1 858,00 zł

Powyższe środki planuje się przesunąć na zadanie "dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów" w kwocie

2100,17zł.

Powyższe zmiany wynikają z potrzeb i złożonych wniosków przez osoby niepełnosprawne

mieszkańców powiatu kolskiego. Ponadto projekt uchwały zawiera załącznik określający zasady

udzielania dofinansowania ze środków PFRON do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i

zawodowej w 2018 roku.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

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

uchwały Nr LIII/344/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 września 2018 roku w sprawie

ustalenia wysokości środków finansowych Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 201&

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18

głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz glosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr 11//10/2018 i stanowi załqcmik nr 5 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku

Powiatów Polskich.

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda. Zgodnie z zapisami Statutu

Związku Powiatów Polskich § 16 ust. 4 Rada Powiatu w drodze uchwały desygnuje delegata do

Zgromadzenia Ogólnego. W związku z tym Rada Powiatu Kolskiego wyznaczyła Starostę

Kolskiego Roberta Kropidłowskiego na delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów

Polskich.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. W głosowaniu



imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami "za", O

głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/ll/2018 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

właściwego do dokonania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego

Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał projekt uchwały, w której wskazuje

się wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Ryszarda Kasiorka do dokonywania czynności

związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego do dokonania czynności związanych z

wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", Oglosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/12/2018 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Kolskiego na 2019r.

Plan kontroli odczytała przewodnicząca Komisji Alicja Wapińska. Uwag do przedstawionego

projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok nie było w związku, z czym

przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia

planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2019r. W głosowaniu imiennym

udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 glosami " za", O głosćw

"przeciw " i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi

załącznik nr 1Odo protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/13/2018 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego

w Kole na uchwalę Nr XXXIX/268/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017

roku w sprawie opiat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na

terenie Powiatu Kolskiego i stwierdzenia jej nieważności.



Inspektor Sławomir Wojty siak przedstawił projekt uchwały, jednocześnie poinformował, że spraw

była przedstawiana na posiedzeniu Zarządu Powiatu i Komisji Gospodarczej. Rada Powiatu

Kolskiego w dniu 26 października 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/268/2017 w sprawie opłat za

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Na podstawie art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

Rada Powiatu uzyskała kompetencje do ustalenia corocznie, w drodze uchwały, wysokości opłat,

wysokości kosztów za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie, biorąc pod uwagę konieczność

sprawnej realizacji zadań oraz koszty usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze danego

powiatu. Wysokość kosztów, o których mowa nie może być wyższa niż maksymalna kwota opłat za

usunięcie pojazdu, określona corocznie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych

w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" na

następny rok kalendarzowy. Przedmiotowa Uchwała została przesłana do Wojewody

Wielkopolskiego w celu kontroli legalności oraz jest opublikowana w Dzienniku Urzędowym

Województwa Wielkopolskiego w dniu 7 listopada 2017r.

W dniu 16 listopada 2018r. do Rady Powiatu Kolskiego wpłynęła skarga Prokuratora

Rejonowego w Kole z dnia 31 października 2018r. sygn. akt PR Pa 131.2018 na w/w uchwałę.

Skarga była przesłana przy piśmie z dnia 13 listopada 2018r. przez Wojewódzki Sąd

Administracyjny w Poznaniu, jako mylnie skierowanej bezpośrednio do Sądu. W skardze

Prokurator Rejonowy w Kole zarzucił istotne naruszenie prawa, tj. art. 7 i art. 94 Konstytucji RP,

art. 130a ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Zdaniem

Prokuratury ustalenie wysokości opłat powinno w znacznym stopniu być zależne od rzeczywistych

kosztów usług odholowania pojazdów i ich przechowywania na strzeżonym parkingu. Natomiast

organ stanowiący podejmując uchwałę nie dokonał jakichkolwiek ustaleń w zakresie kosztów i cen

usług dotyczących usuwania i przechowywania pojazdów na terenie powiatu. Tym samym uznano

to za naruszenie prawa. Przedmiotowa uchwała nie wywołuje skutków finansowych.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Gospodarczej jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

uwzględnienia w całości skargi Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę

Nr XXXIXI268/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 2017 roku w sprawie opłat za

usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego i

stwierdzenia jej nieważności. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku

uchwała została podjęta 18 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się ".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr J 2 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/14/2018 i stanowi załącznik nr 13do protokołu.



Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

za rok 2018 i2019.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Zgodnie z przeplsaml ustawy o rachunkowości wyboru

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania

sprawozdania finansowego dokonuje Rada Powiatu, jako organ zatwierdzający sprawozdanie

finansowe jednostki. Spośród podmiotów posiadających uprawnienia do badania sprawozdań

finansowych wybrano firmę Controlling Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk

Sp.J. ul. Plac Szkolny 11 62 -400 Słupca, która zaoferowała naj niższą cenę za wykonanie w/w

sprawozdania. Jednocześnie ma ona znaczne doświadczenie w przeprowadzaniu badań sprawozdań

finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Spraw Społecznych jest pozytywna.

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

firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2018 i 2019. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 18 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", Ogłosów "przeciw " i

O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr

14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/15/2018 i stanowi załącznik nr 15do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Kolskiego.

Pani Lilla Urbaniak przedstawiła projekt uchwały. Proponuje się dla Starosty Kolskiego

wynagrodzenie miesięczne obejmujące następujące składniki:

1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.800 zł

2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

w kwocie 2.415 zł

Poza tym Staroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe

wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określonej w powszechnie obowiązujących

przepisach.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

wynagrodzenia Starosty Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami "za ", O głosów "przeciw" i 1 głos



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

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/16/2018 i stanowi załącznik nr 17do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił proponowane zmiany na posiedzeniu Komisji Budżetu

Finansów. Przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały

(załącznik nr 18 do protokołu).

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do

protokołu.

Uchwala została podjęta, oznaczona Nr III/17/2018 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak powiedział, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z

następujących przyczyn:

- Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;

Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących:

- nowego przedsięwzięcia PN. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w

Kole", w związku ze zmniejszeniem wartości projektu o kwotę 19624,20 zł,

- przedsięwzięcia pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie

elektronicznych usług publicznych powiatu kolskiego" w związku ze zwiększeniem wartości

projektu na 2018r. o kwotę 6 273,00 zł (są to wydatki bieżące).

3. Dostosowanie limitów zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały. Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18



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

w/w sprawie stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr III/l 8/201 8 i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski udzielał odpowiedzi na zapytania i interpelacje na bieżąco.

Ad 17. Wolne glosy i wnioski

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w dniu 27 grudnia 2018r. po uroczystej sesji Rady

Powiatu Kolskiego serdecznie zaprasza na uroczystości obchodów z okazji 100-lecia wybuchu

Powstania Wielkopolskiego. Uroczystość rozpocznie się przed budynkiem Starostwa Powiatowego

w Kole, następnie odbędzie się Msza Św. w Klasztorze a zakończy się złożeniem kwiatów pod

Pomnikiem Powstańców nad Wartą

Ad 18. Zamknięcie obrad.

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

1340.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M-lYlo~~
FRZEWODNICZ~CY
Rady Pswia,tu Ko.łskiego

/~(6~~
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