
Rada powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO

BRZ.0002.16.2019

Protokół Nr XXl2019

z XX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 19 grudnia 2019r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XX sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 800 dokonał przewodniczący rady Marek

Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, media i

wszystkich obecnych.

Przewodniczący poinformował uczestników sesji, że obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń

nagrywających dźwięk.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczyło 19 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 19

głosami" za", Ogłos "przeciw", Ogłosów" wstrzymujqcych się". Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załqcznik nr 2 do protokołu

Przewodniczący rady zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad:

1) projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2019-2027. Proponuje umieszczenie projektu jako pkt 12

2) wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 i umieszczenie go jako pkt 13 ust. d

3) wniosku Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu Powiatu

Kolskiego na 2020 r. i umieszczenie go jako pkt 14 ust. d



Nikt więcej nie zgłaszał propozycji do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący rady

poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego

na lata 2019-2027.

W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku glosowania wniosek został przyjęty

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

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku

obrad uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania wniosek zostal przyjęty

19 glosami" za", Ogłosów "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania

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

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku

obrad uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia poprawek do projektu budżetu Powiatu

Kolskiego na 2020 r.

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

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

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku glosowania porządek obrad po

zmianach zostal przyjęty 19 głosami" za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujących się ".

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

Porządek obrad po zmianach jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XIX sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

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

Kolskiego na 2020r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

9 . Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na



2020 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie

komunikacyjne objęte dopłatą w 2020r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2020-2027.

a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2020-2027,

e) dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027,

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2020-2027 wraz z poprawkami.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i

Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 r.,

e) dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.,

g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy iwnioski.

17. Zamknięcie obrad.



Ad S. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów

zespolonych za m-c grudzień. Materiały te stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

jednostek

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Lech Spliter

Radni otrzymali zapewnienia, że inwestycja rozbudowy szpitala zostanie zakończona 19.12. br. czy

można uzyskać informacje kiedy nastąpi odbiór inwestycji?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że dokonano przedłużenia czasu realizacji prac

zastępczych o 5 dni, po tym okresie odpowiednie służby dokonają odbioru inwestycji. Dyrekcja

szpitala czeka na informacje czy zostanie wydane pozwolenie na użytkowanie obiektu. W dniu

dzisiejszym odbędzie się ostatnie posiedzenie Rady Budowy.

Radna Alicja Wapińsl{a

Czy przy realizacji inwestycji ul. Nagórnej w Kole przewidziano w projekcie także oświetlenie?

Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że oświetlenie będzie na ul. Nagórnej.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 2020r.

Plan kontroli odczytała przewodnicząca Komisji Alicja Wapińska. Uwag do przedstawionego

projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 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 2020r. W głosowaniu imiennym

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

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

załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXl144/2019 i sianowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2020 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z

materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego

planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych.

W jego wyniku uchwala została podjęta 19 glosami "za", O głosow "przeciw" i O głosćw



"wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 1O do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXl145/2019 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 9 . Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2020 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z

materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

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

planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2020r. W glosowaniu imiennym udział

wzięło 19 radnych. Wjego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i O

głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12

do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXl146/2019i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na linie

komunikacyjne objęte dopłatą w 2020r.

Projekt uchwały przedstawił zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu

Drogowego Sławomir Wojtysiak. W związku z wejściem w życie z dniem 18 lipca 2019r. ustawy o

Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, która umożliwia uzyskanie dopłaty do wozokilometra

przewozu o charakterze użyteczności publicznej. W 2019r. Powiat Kolski złożył wniosek do Urzędu

Wojewódzkiego w kwestii objęcia dopłatą w roku 2020 w zakresie przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności publicznej, który został rozpatrzony pozytywnie. Dopłata jest realizowana

po zawarciu przez organizatora właściwej umowy o dopłatę z właściwym Wojewodą.

Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie umowy o dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o

charakterze użyteczności publicznej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 2020r. W głosowaniu

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

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

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXl147/2019i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.



Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

20l9r.

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania

projektu uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).

Przystąpiono do dyskusji

Radny Tomasz Barański poprosił o wyjaśnienie na co zostanie wydatkowana kwota 91 413,00 zł,

którą powiat otrzymał od Ministra Finansów oraz potrzebę zakupu projektora iluminacji świetlnej?

Naczelnik Amelia Woźniak odpowiedziała, że z uwagi na fakt, że jest koniec roku, to środki te nie

zostaną wydatkowane w całości, kwota 1 700 zł zostanie przeznaczona na zapłatę ubezpieczenia dla

2 samochodów osobowych, które mają być przekazane do Zespołu Szkół Technicznych w Kole,

pozostałe środki zostaną przesunięte do rezerwy oświatowej. Starosta Robert Kropidłowski

dodał, że projektor iluminacji świetlnej będzie wykorzystywany przy rożnych uroczystościach

Państwowych i świątecznych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r. 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 17 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXl148/2019 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

Projekt przedstawiła naczelnik Amelia Woźniak. Podjęcie uchwały wynika z następujących

przyczyn:

l. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;

2. przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowoczesne technologie W kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego

kolskiego" do 30 kwietnia 2020 roku.

Komisja Budżetu iFinansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2019-2027.

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 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXI 148/2019 i stanowi żalacznik nr 20 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2020-2027.

a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu

Kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2020-2027 ze względu na prognozy

spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych,

których spłata upływa w 2027. Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia

wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole

kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2020r. wynikają z projektu budżetu powiatu na

2020 rok, natomiast w latach 2021-2027 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów

wskaźnikach inflacji.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie uchwały w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027 wraz z

autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański odczytał pozytywną opmię

Komisji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Pozytywne opinie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2020-2027 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Łukasz Królasik

- Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak

- Spraw Społecznych - Lech Spliter

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun

- Rewizyjnej- Alicja Wapińska

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr

SO-0957/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z

dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020 - 2027. Opinia jest pozytywna.

Uchwała stanowi załącznik m 23 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2020-2027,

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła Uchwałę Nr 0025.59.80.2019 Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. Wynikają one z:

- zapisów wynikających z Uchwały Nr SO-0957/28/5/Ko/2019 Składu Orzekającego RIO w

Poznaniu z dnia 6 grudnia 2019r.

ze zmian wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej Powiatu

Kolskiego na 2020 rok, przedłużeniem realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowoczesne technologie

w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów

tureckiego i kolskiego" do 30 kwietnia 2020 roku.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik m 24 do protokołu.

e) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

1) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu Wieloletniej

Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. Wjego wyniku poprawki zostały przyjęte 17

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

w w/w sprawie stanowi zalqcznik nr 25 do protokołu.

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2020-2027 wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały



w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027 wraz z

poprawkami. W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała

została podjęta 17 głosami" za", O głosów "przeciw " i O głosów" wstrzymujących się". Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XXl150/2019 i stanowi załqcznik nr 27

doprotokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po

autopoprawkach wynosi 96 537 932,82 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 560 075 zł,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w

kwocie - 500000,00 zł i osób fizycznych w kwocie 17092479,00 zł,

subwencja ogólna w kwocie 58 133 523,00 zł, na którą składają się: część oświatowa - 48

034817,00 zł, część wyrównawcza - 7948 343,00 zł, część równoważąca - 2 150363,00

zł.

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 12251 855,82 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok zaplanowano w kwocie - 99 316 868, 83 zł, na tę kwotę

składają się:

wydatki na realizację zadań oświatowych - 49385 372,25 zł,

administrację publiczną -10755 109,00 zł,

bezpieczeństwo publiczne - 375 900,00 zł,

pomoc i opiekę społeczną - 6357 120,00 zł,

wydatki na zadania majątkowe - 13 098 222,50 zł,

pozostałe wydatki - 19 345 145,08 zł.

Planowane inwestycje to m.in:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P Powiercie Kolonia-Leśnica - 843 587,00 zł

- Rozbudowa ul. Nagómej w Kole - 5 317928,00 zł

- Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce - 3 800 000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka - 199900,00 zł

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411 P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92

w kierunku miejscowości Rdutów - 75 900,00 zł



- Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic:

Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich- Powstania Warszawskiego

w kwocie 30 000,00 zł

- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P - 44 900,00 zł

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy OpInU l

wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2020r. Zarząd utożsamia się z

nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu powiatu.

Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o zatwierdzenie

przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2019 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o

przedstawienie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r. Opinię Komisji odczytał

przewodniczący Komisji Jarosław Sobański, opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 29 do

protokołu.

Pozytywne opinie do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2020r. przedstawili przewodniczący

Komisji:

- Gospodarczej - Łukasz Królasik

- Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak

- Spraw Społecznych - Lech Spliter

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun

- Rewizyjnej- Alicja Wapińska

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr

SO-0952/28/5/Ko/20 19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z

dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu

Kolskiego na 2020 rok. Opinia jest pozytywna.

Uchwała stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020 r.,

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła Uchwałę Nr 0025.59.81.2019 Zarządu Powiatu



Kolskiego z dnia 11 grudnia 2019r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu

budżetu powiatu kolskiego na 2020r. Wynikają one z:

- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia

2019r.

- Przedłużenia do 30 kwietnia 2020 roku realizacji projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i

kolskiego".

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

e) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.,

Przewodniczqcy Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu budżetu na

2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku poprawki zostały

przyjęte 19 głosami" za ''. Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujqcych się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

W tym momencie przewodniczący rady udzielił głosu radnemu Rafałowi Lawniczakowi, który

powiedział, że omawiany projekt budżetu jest wyjściowy i będzie on kilkakrotnie modyfikowany

przez Radę Powiatu w trakcie roku budżetowego. W budżecie uwzględniono przede wszystkim

inwestycje związane z przebudową dróg. Pozytywnym aspektem jest kontynuacja pomocy

finansowej dla jednostek OSP, dla których każde wsparcie jest bardzo potrzebne. Powiat Kolski od

kilku lat realizuje wspólne inwestycje z samorządami gminnymi jest to dobre rozwiązanie. W

budżecie zabrakło środków na zadania inwestycyjne w oświacie i służbie zdrowia. Uważa.że

powinno się wygospodarować środki na w/w cele z nadwyżki budżetowej. Klub Polskiego

Stronnictwa Ludowego jednomyślnie zagłosuje za przedstawionym projektem budżetu powiatu na

2020r.

g) glosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. W glosowaniu imiennym udział

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

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



załącznik nr 33 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XX/151/2010 i stanowi załącznik nr 34

doprotokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek podsumował, że dyskusja na temat budżetu Powiatu

Kolskiego na 2020r. odbyła się na merytorycznych komisjach, przez co udało się sprawnie

przeprowadzić procedurę przyjęcia budżetu.

Ad 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski udzielił na bieżąco odpowiedzi na zapytania radnych.

Ad 21.Wolne glosy i wnioski.

Radny Mariusz Kozajda zaapelował do Zarządu Powiatu o wygospodarowanie w przyszłym

budżecie środków na świąteczne przystrojenie choinki przed budynkiem Starostwa Powiatowego.

Ad 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek przypomniał, że kolejna sesja odbędzie się w dniu 30.12. br o

godz. 8.00, po czym zamknął obrady XIX sesji o godz. 1500

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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