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Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO
BRZ.0002.17.2019
Protokół Nr XXIl2019
z XXI sesji Rady Powiatu Kolskiego
odbytej w dniu 30 grudnia 2019r.

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad XXI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 8°5 dokonał przewodniczący rady Marek
Świątek.
2. Powitanie

gości

Przewodniczący

rady powitał 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 17 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porzqdek

obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego

Rady Powiatu.

2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
w powiecie kolskim.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na

2019r.
Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że na podstawie projektu uchwały dokonuje się zmian
w budżecie powiatu celem urealnienia planu dochodów i wydatków, które wynikają z następujących
przyczyn:
l) dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 135 474,00 zł w związku z podpisaną umową
pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim

o dofinansowanie

"Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu" z Funduszu Dróg Samorządowych.

zadania pn.:

Jest to refundacja

wydatków kwalifikowanych poniesionych na ww. zadanie;
2) zwiększeniem planu wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na

•
•
rejestrację

i ubezpieczenie

3) zmiany wydatków

samochodów

§§ w ZSRCKU

pomiędzy

planu do zakresu realizowanych
4) zmiana

wydatków

przeznaczone

Przewodniczący

o kwotę 56,00 zł celem dostosowania

w Kole

o kwotę

834,00

zł. Środki

zostaną

i środków czystości.

uchwały.

pozytywnie

rady Marek

w Kościelcu

§§ w KP PSP

na zakup materiałów

Komisja Budżetu i Finansów

dla ZST w Kole;

zadań;

pomiędzy

Nie było dyskusji nad projektem

zakupionych

zaopiniowała

Świątek poddal

projekt uchwały.

pod

głosowanie

projekt

uchwały

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019r. W głosowaniu

w sprawie

imie,nnym udział

wzięło 17 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 16 glosami" za", l glos "przeciw" i O
głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXI/153/2019

Ad 5. Podjęcie

i stanowi załqcznik nr 3 do protokołu.

uchwały w sprawie opiat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w

powiecie kolskim.
Projekt

przedstawił

wspieraniu
ustawy

dyrektor

usług sieci telekomunikacyjnych

o drogach

publicznych,

drogowego

w odniesieniu

powyższym

konieczne

Wysokość

PZD w Kole Grzegorz

oraz niektórych

które stanowią

do urządzeń

Kujawa.

o obniżeniu

obiektów

W związku

w zależności

ustawy

o

innych ustaw, weszły w życie zmiany
maksymalnych

infrastruktury

od wpływu

stawek za zajęcie pasa

telekomunikacyjnej,

są zmiany uchwał Rady Powiatu Kolskiego

opłat jest zróżnicowana

ze zmianą

w związku

z

z 2004r. oraz jej zmiany z 2007r.

zajęcia

poszczególnych

elementów

drogi na pasie drogowym.
Nie było dyskusji nad projektem
Komisja Budżetu i Finansów

uchwały.

pozytywnie

zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddal pod glosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za
zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych
udział wzięło
"przeciw"

w powiecie

kolskim. W glosowaniu imiennym

17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami " za", O głosami

i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXI/154/2019

Ad 6.Wolne glosy i wnioski.

i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Głos zabrał radny Mariusz Kozajda, który wspomniał, że ostatnio w Sanktuarium św. Bogumiła w
Dobrowie odbyła się msza św. w intencji pacjentów i pracowników
Kolskiego.

W przyszłym

roku przypada jubileusz

szpitala oraz Rady Powiatu

850. lecia utworzenia

pustelni przez Św.

Bogumiła i 95. lecie jego beatyfikacji. Zdaniem radnego w Punkcie Informacji Turystycznej, który
ma powstać w Starostwie Powiatowym powinny zostać zamieszczone informacje o Św. Bogumile.
Zgłasza wniosek o podjęcie przez Radę Powiatu Kolskiego

uchwały intencyjnej

w sprawie

nazwania roku 2020 rokiem bogumiłowym w powiecie kolskim.
Radna Alicja Wapińska podziękowała

za naprawę chodnika na ul. Wojciechowskiego

w Kole.

Jednocześnie złożyła wszystkim radnych życzenia noworoczne.

Ad 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek także złożył najlepsze życzenia noworoczne, po czym zamknął
obrady XXI sesji o godz. 820
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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