
BRZ.0002.7.2015

Protokół Nr VII/2015

z VII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 kwietnia 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad VII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, media oraz

wszystkich obecnych

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

m 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 1341 przybył radny Leszek

Galemba).

4.Przyjęcie protokołu z VI sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia seSJI nie wniesiono uwag

do protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad

projekt uchwały w sprawie wprowadzeni zmian w budżecie powiatu na 20l5r. proponuje

umieścić go jako pkt 16 a pozostałe punkty przesunąć o jeden.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19,

przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z VI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.



7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń i przestępczość

wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego w pierwszym kwartale 20l5r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Przedecz

na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Kłodawa

na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole.

innymi podmiotami

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Kole.

15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kolskiego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20151'.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ad S. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc kwiecień 20151'. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 21.03. do 24.04.20151'. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta poinformował, że na posiedzeniu Zarządu Powiatu obecna była dyrektor SP ZOZ w

Kole, która poruszyła następujące tematy:

- wyjaśniła okoliczności i przyczyny zbycia Aparatu RTG SIRESKOP marki Siemens. Aparat

został zutylizowany ze względu na brak możliwości naprawy i konieczność udostępnienia

miejsca na nowy cyfrowy aparat RTG.



_ fatalny stan informatyzacji w szpitalu. Niestety nie będzie możliwe pozyskanie środków z

regionalnego programu operacyjnego, gdyż beneficjentami mogą być tylko szpitale

wojewódzkie a nie powiatowe.

_ kwestia lądowiska obok szpitala, które me spełnia niezbędnych wymogów. Zarząd

zdecydował o wykorzystaniu lądowiska na cele związane z zarządzaniem kryzysowym.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

1. Na ostatniej sesji Rady Powiatu w miesiącu kwietniu poruszył kwestie uporządkowania

frontu budynku przed Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole,

szczegółowo chodzi o zaparkowane przed budynkiem auta. Ostatnio przejeżdżał obok

szpitala i nic nie zostało zrobione w tym zakresie, ludzie nadal parkują samochody gdzie

jest to tylko możliwe. Jeżeli dyrekcja szpitala nie zajmie się tą sprawą to wystosuje

oficjalne pismo do Starosty Kolskiego z zapytaniem o konkretny termin rozwiązania tej

kwestii.

2. Prosi o odpowiedź na pytanie jaki jest aktualny stan zadłużenia szpitala?

3. Na ul. Toruńskiej w Kole krawężniki są w fatalnym stanie. Prosi o wyasygnowanie

środków na naprawę krawężników, które uległy degradacji.

4. Czy jest możliwość wyrysowania na drogach powiatowych linii, która by wyznaczała

drogę dla rowerzystów? W innych miastach jest to praktykowane i się sprawdza, więc

prosi dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Gmina Babiak wystosuje zaproszenie na sesję Rady Gminy Babiak, na której poruszony

zostanie temat usuwania azbestu, prosi o oddelegowanie naczelnika Wydziału Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pana Jacka Nowaczyka, aby udzielał stosownych

wyjaśnień dot. ww. tematu.

Radny Leszek Galernba

Zły stan drogi Sokołowo- Kamień, prosi o pilne zaklejenie dziur.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014.

Sprawozdanie przedstawiła Pani Urszula Pękacz. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Kole

pełni swoje obowiązki jednoosobowo od 01 lutego 2000r. Do ustawowych zadań i uprawnień

rzecznika należy przede wszystkim zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego

i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumenckich, składanie wniosków

w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów

konsumentów, występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów



konsumentów. Porady udzielane były osobiście tj. bezpośrednio w biurze, telefonicznie,

listownie lub poprzez e-mail. W 2014r. zarejestrowano 933 sprawy.

Istotną sprawą dla praw konsumentów była nowelizacja przepisów prawa Kodeksu

Cywilnego, które weszły w życie 25 grudnia 2014r. Zmiany polegają na: wydłużeniu czasu

na odstąpienie kupującego od umowy zawartej przez Internet lub na pokazie z 10 do 14 dni,

więcej informacji o ostatecznej cenie produktu i uregulowanie kwestii zwrotu pieniędzy za

przesyłkę.
Do naj istotniej szych spraw, z którymi zgłaszali się konsumenci w 2014 roku można zaliczyć:

_ usługi telekomunikacyjne i energetyczne- zawyżone rachunki za sprzedaż energii

elektrycznej, podszywanie się pod innego dostawcę energii lub telefonii. W fakturach

konsumenci otrzymywali zawyżoną ilość zużycia prądu, gdyż w umowach wpisywano

wartości szacunkowe a nie rzeczywiste. Brak informacji o możliwości odstąpienia od umowy.

_ usługi bankowe i finansowe - brak rzetelnej informacji ze strony konsultantów bankowych,

co do treści umowy kredytowej i skutków jej zawarcia. Działalność firm parabankowych,

wprowadzenie w błąd, co do wysokości oprocentowania i opłat za prowadzenie rachunku

lokaty, fundusze inwestycyjne, ROR, ubezpieczenia, dodatkowe opłaty za obsługę kredytów.

Niepokoi fakt, że konsument otrzymuje kilka kredytów, nie posiadając zdolności kredytowej,

co powoduje, że z czasem staje się nawet niewypłacalny. Konsekwencją tego jest sprzedaż

firmom windykacyjnym przedawnionych opłat i pożyczek.

_ wzrost sprzedaży różnego rodzaju produktów podczas spotkań i prezentacji. Przedsiębiorcy

prowadzący w ten sposób swoją działalność zachęcali do udziału w pokazach tych towarów

stosując często nieuczciwe praktyki wobec konsumentów. Poszkodowanymi są zazwyczaj

osoby starsze, często schorowane, które podpisują podsunięte im dokumenty, wśród których

są również umowy o kredyt konsumencki często o wartości kilku tysięcy złotych, spłata tych

kredytów jest prawie niemożliwa.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Mieczysław Pusty

Dziękuje Pani Rzecznik za sumiennie wykonywanie swoich obowiązków. Ilość spraw jest

duża. Pani praca pozwala wielu mieszkańcom naszego powiatu na rozwiązywaniu problemów

ze sprzedawcami.

Radny Jan Stępiński

Mnogość i różnorodność spraw, które ustawodawca nałożył na Rzeczników jest ogromna,

sztuka polega na tym, aby "tworzyć mądre prawo". Pojawiły się zwiastuny tego mądrego



prawa, które uregulowało prawa konsumenta jak i przedsiębiorcy. Mieszkańcy powiatu mają

możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia swoich praw.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Obecnie są trudne czasy jeżeli chodzi o prawo. Kwestia ubezpieczeń jest bardzo

skomplikowana, wystarczy przejść się do sklepu ze sprzętem elektronicznymi od razu widać,

że pracujący tam ludzie są specjalnie szkoleni jak podejść klientów i tak ludzie ubezpieczają

żelazka o wartości 100 zł na 5 lat. Często także można z mediów można dowiedzieć się na

temat przysługujących nam praw konsumenckich. W imieniu radnych i mieszkańców powiatu

kolskiego dziękuje Pani Pękacz za wykonywaną pracę.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

W imieniu Zarządu Powiatu dziękuje Pani Rzecznik za pracę,

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała informacje z działalności

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2014r.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika

Konsumentów za 2014r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole - Ocena zagrożeń

i przestępczość wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu kolskiego w pierwszym

kwartale 2015r.

Informacje przedstawił zastępca Wydziału Prewencji - st. asp. Przemko Chudykowski.

Informacja została omówiona szczegółowo na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych.

W okresie 3 m-cy br. na terenie powiatu kolskiego stwierdzono ogółem 289 przestępstw (o 27

więcej niż w 2014r.) Liczba podejrzanych sprawców przestępstw ogółem wyniosła 136 tj.

o 17 mniej niż w roku 2014. Najwięcej przestępstw było popełnionych przez nieletnich

przeciwko mieniu. Dobrą wiadomością jest fakt, że na terenie powiatu nie odnotowano

sytuacji związanych z zażywaniem dopalaczy i ich dystrybucją,

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała przedłożoną informację.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tomicki stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację Komendanta Powiatowego Policji

w Kole- Ocena zagrożeń i przestępczość wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu



kolskiego w pierwszym kwartale 2015r. poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik

nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Jest możliwość przystąpienia do realizacji

projektu "Młodzież Aktywna" w ramach działania 1.1 "Wsparcie osób młodych

pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe" POWER.

Przystąpienie do programu przyczyni się do aktywizowania większej liczby bezrobotnych do

30 r.ż. z powiatu kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Gospodarcza przedstawiły pozytywną

opinię do projektu uchwały.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia

i przystąpienia do realizacji projektu "Młodzież Aktywna" w ramach Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się

_ O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VII/40/2015 i stanowi załącznik

nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie

Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

Projekt przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje udzielenie

pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury tj. Przegląd Muzyczny Dzieci i Młodzieży Grającej na Syntezatorach oraz Kujawskie

Sypanie Wzorów Piaskiem wykonywanych przez GOK w Przedczu. Łączna kwota dotacji

wynosi 2 000 zł.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Przedecz na realizację zadań z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V1I/41/20 15 i stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.



Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie

Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

Projekt przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje udzielenie

pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury tj. V Ogólnopolskie spotkanie taneczne "Terpsychora" wykonywanych przez GOK

w Kłodawie. Łączna kwota dotacji wynosi 3 000 zł.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VII/42/20 15 i stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku"

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia

do 30.04 organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu

z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest:

_ liczba ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego;

- liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego;

_ liczba zawartych umów w trybie art. 19a ustawy tj. realizacji zadania publicznego

o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert;

_ liczba organizacji, z którymi nie została zawarta umowa z przyczyn zależnych

od organizacji;

_ wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań zleconym organizacjom

pozarządowym w roku 2014.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.



Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie:

prZYJęCIa "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego w 2014 roku". W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VII/43/2015

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi złożonej na działalność Dyrektora Poradni

Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole.

Projekt odczytał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Galemba. Skarga została

złożona w dniu 31 marca 2015r. i przekazana przez Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia

przez Komisję Rewizyjną. Skarżący zarzucał Dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Kole Pani Halinie Nuszkiewicz opieszałość w sprawie przeprowadzenia

badań dzieci przedszkolnych, które mogą mieć odroczony obowiązek szkolny w roku

szkolnym 2015/2016 i braku podania do publicznej wiadomości listy zawierającej dane

oczekujących na badania dzieci i terminy badań.

W wyniku postępowania wyjaśniającego jak i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa

o ochronie danych osobowych Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dyrektor Halina

Nuszkiewicz nie naruszyła przepisów prawa i uznaje przedmiotową skargę za bezzasadną.

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi złożonej

na działalność Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole. W głosowaniu

uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr VII/44/20 15 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa

Powiatowego w Kole.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Propozycje zmian do Regulaminu

Organizacyjnego polegają na:

_ zmianie przepisów ustawy o ochronie danych z dnia 29 sierpnia 1997r. na podstawie, której

Administrator Bezpieczeństwa Informacji podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki

organizacyjnej;

_ zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 201Or. o publicznym transporcie drogowym na powiat

zostały scedowane zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego;

_ zadania dot. prowadzenia postępowania administracyjnego związanego z ewidencją

i przechowywaniem rzeczy znalezionych.



Komisja Gospodarcza i Komisji Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowały

ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V1I/45/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Ad 15. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kolskiego.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że informacja nie będzie omawiana,

PCPR co roku składa tego typu sprawozdanie. Jeżeli radni mają jakiekolwiek pytania w tym

zakresie, to jest obecny na sesji pracownik PCPR, który odpowie na pytania. Uwag nikt nie

zgłaszał, w związku z tym Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że Rada

Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla powiatu kolskiego przez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Skarbnik przedstawił propozycje zamian:

- przekazanie przez Gminę Miejską Koło środków finansowych w wysokości 115 000 zł z

przeznaczeniem na remont nawierzchni ul. Konarskiego w Kole.

- remont zabezpieczająco- wzmacniający i rewaloryzacja kaplicy pw. Błogosławionego

Bogumiła w Dobrowie. Wnioskowana kwota dotacji z budżetu Powiatu Kolskiego wynosi

20000 zł.

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi Powiatu Kolskiego na decyzję

Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu

kwoty dofinansowania z budżetu UE (dot. przebudowy drogi powiatowej nr 3401P Kłodawa-

Przedecz- Rybno). NSA uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał

sprawę do ponownego rozpatrzenia. W związku z powyższym Powiat Kolski zobowiązany

jest do zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego w kwocie 6 721 zł .

Uwag do projektu nikt nie wnosił, Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie proj ekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 17, przeciw- O, wstrzymało się - 1. Uchwała

została podjęta, oznaczona Nr V1I/46/2015 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek - interpelacja radnego Jana Stępińskiego



Sprawa parkingu przed budynkiem szpitala- jest możliwość utworzenia parkingu płatnego na

wzór szpitala w Koninie. Uporządkowanie terenu, to kwestia środków.

Radny Jan Stępiński

Nadal podtrzymuje sWOJą tezę, dotyczącą bezkosztowego uporządkowania terenu przed

szpitalem.

Radny Mieczysław Pusty

Popiera radnego Stępińskiego, któremu nie chodziło o zrobienie parkingu przed szpitalem,

tylko zabronienie parkowania na trawniku przed budynkiem szpitala, gdzie przeważnie

parkują pracownicy kolskiej lecznicy, bo chcą mieć bliżej do pracy. Nie powinno to tak

wyglądać.

Radny Zdzisław Domański

Uważa, że ktoś nie dopilnował firmy, która przeprowadzała termomodernizacje budynku

szpitala. Przed inwestycją nikt nie parkował na tym terenie, a po zakończenie inwestycji nagle

sytuacja się zmieniła. Firma zrobiła składowisko materiałów na tym obszarze, zniszczyła

zieleń i nikt nie dopilnował, aby po oddaniu inwestycji teren doprowadzić do odpowiedniego

stanu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

Strata szpitala za 2014 r. wynosi - 332220 zł, amortyzacja 1 269594 zł. Przypomina, że

szpital spłaca kredyt i wg stanu na marzec 2015r. zostało do spłaty 5758962 zł, natomiast

poręczenie Powiatu 7 486 650 zł

Dyrektor Grzegorz Kujawa - interpelacja radnego Jana Stępińskiego

PZD w Kole obecnie wykonuje inwestycje na ul. Towarowej w Kole, być może uda się z tym

zakresem dotrzeć do ul. Zakładowej w kierunku PZD.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym zmieniła zasady ruchu ma przejazdach dla

rowerzystów i tak do wyznaczenia lokalizacji przejazdów dla rowerzystów droga musi mieć

szerokość 1,5m. Przypomina, że ul. Toruńska w Kole ma szerokość 9 m i po jednej stronie

parkują auta, nie było by wskazane, aby jeszcze zwęzić ten odcinek drogi, bo zmniejszy się

przez to przepustowość ruchu na tym odcinku. Ale można takie tereny utworzyć na odcinku

ul. Jana Pawła II.

Ad 18. Wolne glosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Czy przeprowadzenie audytu zewnętrznego w szpitalu to aktualna sprawa?

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek



Sprawa jest aktualna, ale pewnie będzie trzeba wyasygnować więcej środków na to zadanie.

W przyszłym tygodniu będzie podpisanie umowy w tej sprawie.

Radny Ryszard Kasiorek

Upiera się, aby szpital pozostał pod zarządem powiatu. Zapewnienie ochrony zdrowia należy

do zadań powiatu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

Zgadza się z radnym, że do zadań powiatu należy zapewnienie ochrony zdrowia. Tyle tylko,

że Ministerstwo Zdrowia nakłada wiele obowiązków na szpitale i prosi o egzekwowanie ich

wykonania, niestety już nie przekazuje środków na wdrażanie tych zadań. Powiat nie jest w

stanie sfinansować wszystkich inwestycji w szpitalu. Nie jest powiedziane, że powiat nie

może funkcjonować bez szpitala i na odwrót. Szpital to przedsiębiorstwo i musi sam zadbać o

swoje potrzeby.

Radna Ewa Ochędalska

Prosi o oddanie głosów na akcję .Podwórko z NIVEA", Kłodawa jest w pierwszej 20 i ma

dużą szanse na wygranie i wybudowanie takiego podwórka.

Radny Sebastian Szczesiak

Prosi przedstawicieli Klubów Rady Powiatu o przedstawienie stanowiska w sprawie

utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu.

Radny Mieczysław Pusty

Jest jak najbardziej za, ale z rozeznania jakie przeprowadził w szkole wie, że uczniowie nie są

zainteresowani tą formą organizacji. Proponuje, aby najpierw utworzyć Młodzieżowe Rady w

gminach i ich przedstawicieli oddelegować do MRP.

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady VII sesji o go~5~

(Protokółowała:

Malwina Morzycka
przeWOdn>Y°l)wiatu

Marek Iomicki
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