Ra.da Powia u Kolskiego
ul. Sienkiewicza 2 /23
62-600 KOł O

BRZ.0002.4.2018
Protokól

r IV 12018

z IV sesji Rad)" Powiatu Kolskiego
odbytej

'W

dniu 27 grudnia 2018r.

l. Otwarele sesji
Otwarcia obrad IV sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 12°0 dokonał przewodniczący rady Marek
Świątek.

l. Powitante gośei,
Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników wydziało

3. Stwierdzenie

f

oraz wszystkich obecnych,

quormn.

Przewodniczący

ws

.media,

rady stwierdził

na podstawie

listy obecności

iż obrad

sa pra omocne.

u zestniczy 18 rudnych, Lista obecności v" załączeniu. stanowi załącznik nr ] do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 19 radnych o godz. ]239 przybj ł radn Mariusz Koząjda).

d 4. Przyjęcie protokołu
Przewodntcząc

z lU

esji.

rady poddał pod głosowanie protokół z III sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W glo owaniu imi nnym udział wzięło J 8 radnych. W wyniku g/o sowania powyż zy wnio tek:za lal
przyj(py 18 głosami .cza". O głosów "prze iw",
glosowania w

HI/W

sprawie

O głosów., wstrzymujqcych

się" imienny wykaz

tanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Prze. odalezący rady \ -stąpił z propozycją umieszc ..zenia w porządku obrad p1."ojekl uchwały w
sprawie 'kargi złożonej na działalność dyrektora Domu Pornoc

Społecznej w Kole. Zaproponował

umieszczenie projektu jako pkt 7 a pozostałe. przesunąć o j den, Projekt LI h ały został przesłany

radn~m wraz z pozostal y mi mat riałami na s sj .
Nikl wir;cej nie zgłaszał uwag do porzqdku obrad,

li'

zwiqzku z tym prz wodniczqcy rady poddal

pod głosawanie pr yięcie wniosku o wprowadzenie do porzadku obrad projekt uchwały w sprawie
karg! złożonej na d.zialalność

dyrektora

Domu Pomocy Społecznej

w Kole,

W glosowaniu

imiennym udział wzielo 18 radnych. W wyniku glosowania powyższy wnios k został przyjęty 18
gło ami .aa".

(J

g/o ów .iprz cfw", O głosów,. wstrzymujqcych słę " Imienny wykaz glu.mwaniu w

w/w sprawie stanowi załqczntk nr

3 do protokołu.

ustępnie przewodnictacy

rady poddal pud glosowanie przyjęcie porzqdku obrad po zmianach

W głosowaniu imiennym udział

li

zieło i c radnych. W wyniku glosowania po y.ż zy wniosek został

pr -yjęry 18 głosami .,za ", () glo ·ów ..przeciw ".

a gio.')'Ów..wsl.rzymującycn

si.

N.

Imienny wykaz

glo iowania w ł /w spra ie stanowi zalqcznik nr..j do protako 'u,

Porządek obrad jest następując

:

l. Otwarcie ses] i prl ez Przev odni z.ą ego Rady Powiatu,
2. Powitanie.
3, Stwierdź nie quorum,
4. Przyjęcie protokołu z III sesji.
5. Informacja Starosty z działalnoś i międzysesyjnej Zarządu,

6. Zapytania i interpelae je.
7. Podjęcie uchwały w sprawie 'largi na działalność dyrektora Domu Pomocy

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiai

w'

polecznej w Kol

budżecie powiatu na 20 l gr.

9. Podi ęci uchwały w sprawie wieloletniej prognozy flnansowej Powiatu Kolskiego na

Jata 2019-2027,
- przedstawi nie projel tu uchwały przez

tarostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rad. Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i
Finansów,
- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w prawie wnio ku o wprowadzenie
popras c do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata.
2019-2027

- d yskusj a,
- gloso anie

sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 20] 9-2027~
- głosowanie projektu uchwały w prawie wieloletniej p ngnozy finan 'owej na lata
20 19~2027

W·

-az z poprawkami.

10. Podjęcie uchwał. w prawie przyj cia budżetu Powiatu Kolskiego na 20 l 91'.
- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego
- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, "" tym Komisji Budżetu i

Finansów.
~odcz. lanie opinij Regionalnej Izby Obrachunkowej
- przedstawienie uch wały Zarząd li POv latu w spra ie \ niosku
poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolski go na 20] 9 r.,

O

wprowadzenie

dysku Ja
- głosowanie \ spra ie popraw

k do projektu budżetu na 20 19f-,.

- głosowanie w sprawie projektu uchv ały udżetow j wraz z poprawkami.

11. Podięcie uchwały w sprawie
przeznaczeniem

na finan sowani

płatę wcześniej zaciągniętych

12.0dpo

zaciągnięcia długoterminów go kredytu
plano ran go deficytu budżetu powiatu

bankowego z

w roku 2019 oraz

kredytóv .

i dzi na zapytania i interpelacje.

13, Wolne gł

y i wnio. ki.

14. Zarnkni cie obrad.

Ad 5,.Informacja

,zdzialaJno' ci międz

Starosta Rob rt Kropidłowski

przedstawił

ses jnej ..
informację z działalności wydziałów

zespolonj ch zaokr s od 10,12.2018r. do "'LI2.2018r. Materiał

ijedno 'lek

ią załącznik nr 5 do

t . tanov

protokołu.
Starosta Robert Kropidlow ki

'IN

s oim wystąpi

mu powiedział.

Transportu od 21 stycznia 2018r. będzie otwarty w każdy poniedziałek

że Wydział Komunikacji
do godz. 17.00.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.
,Rąctm, Alich, WapiJi ka
Zwraca się z prośbą o wykonanie remon u chodnika

na ulicy Koleje

ej v Kole. na odcinku od

skrzyżowania

z alicą Opałki do skrzyżowania z ulicą Blizna. Remont chodnika m6głb

sfinansowany

z nadwyżki

budżetowej,

poprz dnim Zarząd m Powia u.
zrealizowana j
Powiatowy
'lo••

ż

Korespondencję

WÓWC'l1ł

otrzymała

w tym lemacie
idpowiedź

li Gmina Mi [ska Koło wyrazi wolę dofinans

7:

zostać

radna prowadziła

z

inw stycja może być

wania wysokości 50% l•..
osztów.

Zarząd Dróg w Kole ••.vykonał wizję lokalną obszaru. i również potwierdził konieczność

konania remontu chodnika.

Radnv Mariusz Kowjdllc
Prosi aby PZO w Kole przesyłało

informa j. do Biura Rady o zakoń zeniu robó danej inv.•..estycji

na co najmniej 7 dni przed odbior .m. Do Biura Rady pis ma trafiają na 3 dni przed odbiór m i.
pot m je st kró ki okr s czasu na. poinformowani
D rektor Grzegorz Kujawa

dni przed odbiorem.

radno ch o terminie odbioru.

dpowi dział. że pisma o odbiorze przekazywane

'ą w wi ' . mści na 7

,pnn ie skal-gi zlożonej na d iajalność d 'rektora

• d 7. Podjęeie ucl waj

połeezae]

Domu Pemecy

Kole.

w

Komisji skarg wnio ków i petycji Marek Marciniak.

Proj kt uchwały odczytał przewodniczący

kargę Pana J,O, z dnia 21 li. topada 2018r. na dzi ł lność dyrektora i kierownika Domu Pornocy
połecznej w Kole uznaje ię za bezzasadna.

Nie było

dy

ku ji nad projektem uchwały,

Przewodniczqcy Rady Marek .Ś"wiqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały
złożonej na działalnosć dyrektora Domu Pomocy Społecznej
W glosowaniu imiennym udział wzięło J

l'

spra te tanowi załq .znik nr

(j

sprawie

kargi

Kole,

radnych. W jego wyniku uchwała zo 'lala podj ta 18

głosami. za". O giD ÓW"przeciw" i O glo "(JW
w

li'

Ul

wstrzymuiqcych się ". imienny

l.

l

ykaz głosmł-'W1ia

do protokołu.

Uchwała zo tała podjęl(.", oznaczona t r IV/1912'018 i tanow! włącznik lir 7 do prQtokq.lll.

Przewodniczący Komisji

Minis tró
wniosków:

\l

L

r

i petycji Marek Marciniak poinformował

ze do Komisji

m członkowie Komisji uznali, że zgodnie z ~ 8 rozporządzenia Rad

z 8 stycznia 2002 r.
.Bez

niosko

<yłuację z Warsztatów T rapii Zajęciowej w Kłodawie. Pismo jest nie

trafiło pismo opisujące
podpisane \ związku

karg

'vY

sprawie organizacji prz jmo rania i rozpatrywania

skarg i

rozpoznania pozo tajq skargi i wnioski niezav ierajqce imienia i nazwiska,

eweruualnie nazv .• oraz adresu wnoszqcego skargę."
Radni przyjęli

PO\Ą, Ż.

.

informacje do wiadomości,

Ad 8, Podjęcie uchwały w .prawie'

. karbi ik Zygmunt ..ołt~ siak poinformował,
posiedzeniu

zmian w budżecie powiatu nn2018r .

prowadzenia

Komisji Budżetu j Finansów

ż

szczegółowo

mówił proponowane

Przcdstav 'ił dodatkowe

zmiany na

zmiany, które powstały po

terminie prze łania projektu uch vały (załącznik nr 8 do protokołu.
te było dyskusji nad projekte n uchwały. K misja Budżetu i Finansów' pozytyv nie aopiniov ała

projekt uch, ał

I.

Przewodni zq y Rady
wprowadzenia zmian

{arek ;_,_~viq/(d(
poddal pod gjo owanie projekt
l

budżecie powiatu na

uchwały w sprm, i

01& W glosowaniu imiennym udział wzięło 19

radnych. W»so> yniku uchwala została podjęta /9 gto ami .. zali, O głosów "przeciw" i Ogło
"wstrzymujący

h

'tę ". Imienny wykaz glo. iowania

w

li!

v sprawie

itanowi załącznik nr

protokołu.

Uchwała wstała podjęta,

0Z'UlCZOIl0

1

r W12012018

J

tUIIOW;

znlqczllik

nr 9 do protokołu.

ÓM

do

Ad 9. Pndjęcle ochwały w .'pra,,'ie wic]oletniej [lnlgnozy fiRan. owej Pm' latu Kolskiego na łata

2019-2027.
- pruli. tawiente projektu uchwalJ przez Starostę Kolskiego.

poinformov al, Ze wieloletnia

Starosta Robert Kropidłowski

prognoza

finansowa powiatu

kolskiego po autopoprawkach została przy zotowana na lata ~O19-2027 ze względu na prognozy
spłat rat kapitałowych

zaciągniętych

i planowanych do zaciągnię ia kr dytów bankowych,

tórych spłata upływa w .~027, Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia
wynikająca z 0010\\1)' por czenia kredytu bankowego zaciągniętego

przez SP ZOZ w Kole

kończą c ię w 2025 roku.
Kwoty plancwanych

2019 rok, natomiast

dochodów' i wydatków
\!

w 2019r. wynikają z projektu

latach 2020-2027

oparte

ą na planowanych

budżetu

powiatu na

p 'zez Ministerstwo

-inansów wskaźnikach infl ac j i,
a koni ,c wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych
sprawie wieloletniej

prognozy

. man 'owej powiatu

kolskiego

o zatwi rdzenie

uchwały w

na Jata 2019-2027

wraz z

autopoprawkami .

Wyst pienie Starosi stanowi załącznik nr 10 do protokołu,

- odczytanie opil'lii, tal ch Komisji Rady Po via/u, w tym opinii Komisji Budiet« i
FiIUInSÓW,

Przev odniczącj

Kom' ji Budżetu i Finansóv

Jarosław Sobański odczytał pozytywną opimę

Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lała 2019-2027.
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Pozytywne opinie' do projektu wieloletniej pmgnozy finansowej powiatu kolskiego na lata 20192027 prz dsta Hi przewodniczący Komisji:
Gospodatez j - Łukasz Krójasik
karg, wniosków ipetycji - Marek Marciniak
Spraw 'poł cznych - Lech Spliter
Ochrony Środowiska. Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun
Rewizyjnej- Alicja. Wapihska

- odczyumie opinii Regionatne} Izby ObradlUnlimvej~

Wiceprzewodniczący

rady Mad WiZ Koząida

odczytał

, kładu Orzekającego Regionalnej Izby Obraehunkov lej
roku w sprawie wyrażenia

opinii o projekcie

chwał

Nr S0-09 S7114/5/Kol2 018

Poznaniu z dnia 29 listopada 20] 8

wieloletniej

prognozy

Iluansowej

Powiatu

Kolskiego na lata 20.19 - 2027. Opinia je t poz..tywna, Uchwała tanowi zał: czni nr 12 do
protokołu.

lłrzed:r;tawi(m;e uchwały Zm'ządn

POl

iat«

W

sprawie wnlo ku o wprowadzenie poprawek

flo projektu wietotetnie] prognozy finansov ej Powiatu J(,Qf.._kieg,ona lata 2019-2027"
L

karbnik

Z_ gmunt

ołtysiak

przedstawił

Kolskiego z dnia 13 grudnia _018r.
Wieloletniej Prognozy

chv ałe Nr 0025.6.6.2018

prm 'ie v niosku o wprowadzeni

Zarządu

Powiatu

popr wek do projektu

inansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027_ Wynikają. one z:
r SO-0957/14/5/Ko/2018

- zapi ÓW wynikających z Uchwały

kładu Orzekają ego RIO w

Poznaniu z dnia 29 listopada 2018r.

- ze zmi an wprowad zon ch Uch v ałą Rady Powiatu Kol skiego
r II 181 018 z 13.12.2018r. w sprawi

oraz

r LVr' 53/2018 z 16_11.2018 r.

wprov 'adz nia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolsldego na lata 20 i8-2027.
Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr l3 do protokołu.

- .dysk usja t
Przewodniczą . rady Marek ',wieytek otworzj ł dysku ~
W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

- glo owanie w prawie poprawek do projektu wietotemtej prognozyfinan 'owej
P(}winttl

Kol kiego na lata 2019-2027

Przewodniczqcy rudy Marek Świqtek. poddal pod gloso'!' anie poprawki do projektu

li

ieloletniej

proKnozy_finan 'owej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

W glo. Ol aniu imiennym udział v zięlo 19 radnych. W jego w nikupoprawki zo itały przyjęte 19
glosami .•za" O'g/OSÓl'" "przeciw" i Ogłosów "ws.trzyml~jąC) h się". Imienny wykaz glo iowania
w

W/l

spra vie tanowi załqcznik nr 14 do protokołu.

- glosowanie proje'htu
wmz Z popra

w sprawie wieloletnij prognozy jil'lan; owej na

.llElll

rady

Alarek

\. iqtek

poddał

glosowani

pod

projekt

prawie wieloletniej progno y finem owej powiatu kol kiego na lata 20/9-202

poprawkami.

l

uch» ary
wraz z

W glo .owaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała

została podięta 19 glosami "za l, O ~lo ów "przeciw)'
imienny

2019-2027

vkami:

Przewodnie qcy
W

UChwCłły

-ykaz gloso, ania

li--' 1- i'w

i

O głm~ó\t,1 .. strz mujqcych

sprawie' uanowi załącznik nr f 5 do protokołu.

ię "

Uchwała zosullCl podjęta jednogłośnie

I" IV/21120'18 i stanow;

OZIUleZOltQ

załącznik nr 16 do

proto.kołu.

Ad 10. Podjęele uchwał

. prawie prLyjęcia buM..du Powiatu Kol kiego na.2019r.

- przedstawienie projektu uchwały ,budtetowej przez Starosl(/. Kol kiego,
łtarosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodó

po

autopoprawkach wynos" 82773604.,85 zł. na t h otę składają się:
l. dotacje c lowe z budżetu pań twa \ kwocie 8 348 071,00 zł,
r

2. dochody z tytułu udziału,

wpływach z podatkóv dochodowych od osób prawnych w kwoci

- 50000000' zl i osób fizycznycl w kwo rie 16 89- 245,00 zł
3..

ubwencja ogólna \ b, ocie 45 06) 164,00 zł na którą składają się: czę:
O]8,00 ze! czę IĆ. wyrównawcza -

4, pozostałe dochody'

oświatowa - '6 400

6 781 514 00 zł. cz . równoważąca - l 883 632,00 zł.
ć

tym własne w b ode J 1 965 124,58 zł.

W. datki budżetu powiatu na 2019

aplanowano w kwocie - &1 "52 540~66 zł, na tę

fo

kwotę kładają ię:
1. wydatki na realizację zadań oświatowych - "99790'08,3321

2. admini strację publiczną -10 8~3 6-8 00 zł.
3. bezpieczeństwo publiczne - I76 900.00 zł,
4, pom c i opiek społe zną - 6098867.00
5, wydatki na zadania majątkowe-9

zł,

~,09 600.78 zł

6. pozos ał _ wydatki - 17 134 506,55 zł.

Planowane inwes ycje to m.in:
~budowa drogi po iatowej nr 3206P hl żywno- Drzewce - 2 100000.00 zł.
- przebudov ••.
'a ulicy

agórnej w Kol - 2250000,00

zł

- przebudo- 'a drogi powiatowej nr 340JP na odcinku Po iercie Kolonia - Leśnie 548 000,00 zł
- przebudowa mostu na rzece Rgilewce

tarosta Robert Kropidło

miejscowoś j Barłogi - 60000000

ski poinformował.

zł,

te Zarząd Pov iatu dokonał analizy opinii i

wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2019r. Zacz d utożsamia
się z nimi jednak ich realizację uzal żnia od sytuacji finansowej budżetu powiatu.
Na zakończenie

wyste pienia

Starosta zwrócił

się do Rady Powiatu

o zatwierdzenie

przed tawionego projektu budżetu powiatu na 20019 rok wraz z autopoprawkami,

Wy tąpleni

Odczytanie

taro ty stanowi załącznik nr 17 do protokołu ..

,opinii

talJ cli Komisji

Rady

Powiatu

w tym

opinii Komisji But/telll

i Ftnan ,ów,

Przewodniczący

rady 1'\.'1rek Światek poprosił przewodnicz cego Komisji BuM. tu

, inan ów o przed tawienie opi nii o projekcie budżetu powiatu na 20 19r.
Opini Korni ji odczytał przewodniczący Komisji Jarosław Sobań ki. opinia jest pozytywna i
tanowi załącznik
Pozytywne

11r 18

opinie

do protol

do

ołu,

projektu

budżetu

powiatu

kol kiego

na

2019r.. przedstawili

prze odniczący Komisji:
Go podar zej - Luka. z Królasik
karg, wnioskóv i pet cji - Marek Marciniak
Spraw

połccznj ch - Lech Spliter

RewizyjnejOchron

licja Wapińska

rod \ i .a Rolni twa i Leśnictwa- Radomir Piorun

- Otlc'{,tanie opinii Regiomdnej Izby Obr.ac1llmkowej.
Wiceprzewodniczący

rad. Mariusz Kozajda odczytał Uchwalę

r

0-09-2114/5/Ko/2018

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 listopada 20] r.

w prawie w_ rażenia opinii o proj kcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na O 19 rok.
Opinia jest pozy ty 'na. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

- przedstawienie

uchwały Zarządu, Powiatu w sprawie

projektu budżetu fJl'Wiatlllwl~kiegQ
karcntk

Z_ gmum

. 'oł1ysiak

JW

vniosku o wprowadzenie poprawek (lo

20'19 rok

przed tawil Uchwałę Nr 0025.6.7.201 R Zarządu

Powiatu

Kolskiego z dnia 1" grudnia 20 ISr, w . prawie wniosku o vvpro\ adzenie poprawek du
projektu budżetu powiatu kol ki go na 20] 9r. Wynikają one z:
- Uchwały Składu Orzekającego R .gionaLn j Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 29

li siopada 20 ISr.
- pi ma Dyrektor Powiatowego C entrum Porno y Rodzi ni, w Kol o zabezpieczenie środkóv
na zatrudnienie asystenta pieczy zastępczej,
- decyzji Zarządu
przez organizaej

Powiatu

O

zwi kszeni

irodków

na dofinansowanie

pożytku publicznego.

Przedstaw "ona uchwała

stanov i załącznik

Itr

20 do protokołu.

zadań realizov 'an ch

Dyskusja,
Przev odnicz c rady Marek' wiątek ot

rzyl dysk rsje,

awniczak

Radn),' RafaJ

Proj kt budżetu PO\ iatu był opracowany

przez poprzedni

Zarząd Powiatu.

Jest 10 pro] kt

b dzie on kilkakrotnie modyfikowany przez Radę

yjściowy, prawdopodobni

roku budżetov•..•
rego. W b idżecie uwzgl dniano

prawy

<

przebudowy dróg, Zwraca uwagę, iż Powiat Kol ki je
ul. Mickiewicza w Kole kt ry po' inien być

t

akr

wiatu w trakei

chrony zdrowia, o 'wiaty jak i

u

wła ściele em nieruchomości położonej na

przedany. Klub Polskiego S Tonnictwa Ludo

r

go

jednomyślnie zagłosuje za przyjęciem budżetu powiatu na _0l9r.
W dy: kusji więcej nikt nie zabrał głosu.

- gło. OW811ie w prawie

poprawek do projektu budżetu IW 2019r.,

rady Morek' 'Świqtek poddał pod gloso» anie poprawki do proj~ktu budżetu na

Przewodniczqc

imiennym udzial wzięło 19 radn ch. W jegu wyniku poprawki zo rafy

20/9r. W głosowaniu

19 gio .ami "za", O K'osów "przeciw'

przyjęte

i Oglo ów ,,~ trzymujqcy

i

12 się ". Imienny

ykaz

a/osuwania w w/w prawie stanowi zalq znik nr 21 do protokołu.

- Glo owanie W sprawie projeku; UCllWllly budżetowej wraz z przyjętymipoprawk,ami,

Prz. wodnic qcy
Hi

rad

Marek

'wiq(ek

poddał

pod

głosowanie

uchv al

projekt

sprawie uchwały budżetowej wraz z prZ)1ętymi popraw kam i. W g}mw .•.•
laniu imienn m udzial

wzięło /9 radnych

"pr eciv '. i O'glosov

W jego wyniku uchwała
Ot

została podjęta

19 glosami

"ZOl)

O !(losów

wstrz mujq }'ch ię". Imienny wyk(1 glosowania w w/w sprawie tanowi

załqcznik nr 22 do protokołu.
wstała podjętll jelJnogłoJJlle oznaczona

chwała

Nr JV12212018 i stanowi ud'f/czl1ik nr 23 do

protoko! li.

Ad 11. Podjęcie

uchwal)' w sprawie

przeznaczeniem

na fiaansowanie

spłatęs

cześniej zaciągniętych

Projekt uchwały przedstawił
p ibliczn

h

zaciągnięcia

długotermiaowege

bunko\ ego z

plano 'anego deficytu budź tu powiatu w roku 201'9' oraz

kredytów,
karbnik Zygmunt

kred. t bankowy

ołtysiak, Zgodnie z zapisami ustaw

w wysoko 'ci 2 000 000.00 zł przewiduje

ran go deficytu budżetowego oraz
karbnik dodał, że Regionalna Izba Obrad unkowa
możliwości

kredytu

'I;

plutę

o finansach

się zaciągnać

cześ niej za iągniętych

na

kredytóv .

Poznaniu wyraziła pozytywną opinię o

'!lnu" .owania defie tu budżetu Powiatu Kolskiego,

Przewodniczący
zaciągnięcia

rady

dtugoterminowego

kredy/u

planowanego deficytu budże tu powiatu
W glo owaniu imiennym udziol

w/w tprawie stanowi zalqcznik

została

Imdjf,ta,

bankowego

z

uchwały

przeznaczeniem

VI>'

sprawie

na finan awanie

roku 2019 oraz płat? wcze 'niej eaciqgntetych kredyur».

l

zięlo J 9 radnych

glosClmi "ZeI ", O głosów .cprzecłw" i

Uchwała

poddal pod gtosowanie projekt

Marek Świqtek

a głosów"

W jef(o wyniku uchwała została PUdjr-/(1 19

wstrzymujq ych

i{! ".

Imienny wykaz głosov anta w

2-1 do pro! okol u.

121'

omoczona

Nr

IV123!20J8 i startowi

załącznik Itr

25 do protokołu.

Ad 12. Odpowi,edzi na zapytania i interpelaeje,
Starosta. Robert Kropidło,,", ki udzielił odpowiedzi na zapytanic radnej Alicji Wapińskiej.
Jeżeli Gmina Miejska w Kole wyrazi zainteresowanie

rozważy tę propozycję. Przypomniał, że dla robót

r montern chodnika, w6 czas Powiat

bodnikowych finansowy montaż wynosi 50%

Gmina i :50% PO\ iat.

Ad 13 Wolne głosy i wnioski
Radny Marek Marciniak
Ostatnio zgłaszał że na drodze powiatowej w miejscowości Górki oraz m, Dąbrówka gm, Kłodowa
firma BUDIME.

przewozi

materiały budo, lane do remontu linii kolejowej PKP. Droga ta je t

zniszcz na, nawierzchnia drogi jest spękana. co stwierdzono na wizji Lokalnej w dniu 18.12.2018r.
na któr j obecnych było 5 osób. Potwierdzono fakt ruchu pojazdów ciętarowych
na w/w odcinkami

drogi Dziękuje

firmy BUDIMEX

dyrektorowi PZD w Kole za. szybką interwencje w tej sprawie i

wystosowanie pisma do firmy BUDIMEX z żądaniem zaprzestania niszczenia w/w odcinka drogi
powiaiov ej oraz naprawienia powstałych

na drodze uszkodzeń.

Rad IQ'_RafaJ La \VD icza k
Upł nąl już

t

rmin o klenia do

LiŻ."

tku nowego obiektu

SP ZOZ

W

Kole, ki dy b dzic znam

ostateczny termin oddania inwestycji?

Starosta. Robert Krop,idlowski
Buduwę

izpitala nadzerował

ostateczne oddani

poprzedni

Zarząd, nie j '. w stanie sprecyzować

inwestycji. Ob cny Zarząd j SI na etapi

dotacji. które zostały przyznane

Radny Rafa. Lawniczak

zpitalowi,

weryfikacji dokurn nt6

kiedy będzie
finansowych

Czy je

t

możliwość aby na następnej sesji radni uzyskali więcej informacji na temat rozbudowy

szpitala?

na temat rozbudowy

Pcdziękowała

zpitala,

karbniko

i za przygoto

am projektu budżetu powiatu na 20 19r.

Ad 14. Zamlmięcie obrad,
Przewodnicząc. rady Marek Świątek zamknął obrady lV esji Rad
1340•
Protokóło

ała:

Ja] ina Morzyoka

f(\.\Ylo~~

P wiatu Kol. ki go o godz.

