
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

BRZ.OOlf.. .io~O
Protokół Nr 12/2019

z posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych

odbytego w dniu 25 listopada 2019r.

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Lech Spliter otworzył posiedzenie o godz.

10:00. Powitał wszystkich obecnych, stwierdził że Komisja posiada quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Dorota Szkudlarek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

- Iwona Wiśniewska - Dyrektor SP ZOZ w Kole

- Agnieszka Rusin- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

- Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu
•

Lista stanowi załącznik nr I do protokołu.

Porządek posiedzenia:

I część: posiedzenie Komisji Spraw Społecznych

1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/34I/2018 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania czasu

pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/132/2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadaI1 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 20191'.

3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

4. Plan pracy Komisji na 20201'.

5. Wolne głosy i wnioski.

II część: wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarczą, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji,

Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną

l. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 20201'.



2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/34112018 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia wymiaru i zasad rozliczania

czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez

Powiat Kolski.

Projekt omówiła naczelnik Dorota Szkudlarek, proponuje się obniżenie pensum dla nauczycieli·

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski z 22 na 20 godzin.

Związki zawodowe wyraziły zgodę na 20 godzin. Jeżeli będzie taka wola ze strony radnych,

wówczas na nowo zostaną podjęte negocjacje ze związkami zawodowymi w tym temacie i zostanie

zwiększona liczba godzin nawet do 22.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwaly Nr XVIII/132/2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 października 2019 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 2019r.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR Agnieszka Rusin. Zmiana dotyczy przesunięć

między zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR, wynika on z faktu, że pozostały środki

w punkcie dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, wpłynęły rezygnacje od

osób, które miały już przyznane dofinansowanie w wysokości 7 000 zł i proponuje się przeznaczyć

te środki na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych.

Komisja nie wnosiła uwag do w/w projektów uchwał i w wyniku glosowania pozytywnie je

zaopiniowała. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor Iwona Wiśniewska na wstępie wyjaśniła, że wraz z wicestarostą Sylwestrem

Chęcińskim i sekretarzem powiatu Arturem Szafrańskim uczestniczyła w spotkaniu z firmą

zajmującą się głównie budownictwem medycznym. Przedstawiciele w/w firmy zasugerowali

zatrudnienie rzeczoznawcy, aby na piśmie sporządził wycenę poprawek, które należy wykonać w

nowym obiekcie szpitala, gdyż jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z odbiorem

inwestycji. Wicestarosta zasugerował, żeby zorganizować spotkanie z radnymi i omówić kwestie



zakończenia inwestycji. Członkowie Komisji Spraw Społecznych potwierdzili słuszność powołania

biegłego sądowego w celu sporządzenia stosownej opinii potrzebnej do podjęcia prób uzyskania

odszkodowania od firmy budowlanej KOSBUD.

W zakresie pozostałych informacji dyrektor Iwona Wiśniewska poinformowała, że:

- rozstrzygnięto przetarg na aparat USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej;

- zorganizowana została impreza sportowo-charytatywna, w której udział wzięli włodarze,

samorządowcy oraz kierownictwo szpitala. Uzbierane środki w wysokości 18 000 zł zostaną

przeznaczone na potrzeby oddziału dziecięcego kolskiego szpitala;

- w dniu 19 listopada br. przekazano na rzecz szpitala i szkół średnich na kwotę 2000 zł;

- jest potrzeba zatrudnienia jeszcze jednego anestezjologa, gdyż w kolskim szpitalu jest jeden;

- została zawarta umowa z NFZ na 2020 r. w zakresie ryczałtu na leczenie szpitalne, jednak

narzazie nie przedstawiono kwot;

- ogłoszony został konkurs na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa, jednak jest małe zainteresowanie,

ze względu na zbyt niskie wynagrodzenie. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada

wykształcenie medyczne, może to być praca na pół etatu. Konkurs został ogłoszony, ale zgłosił

się tylko 1 osoba a przepisy stanowią, że musi być 2 kandydatów.

W dyskusji członkowie Komisji Spraw Społecznych podnieśli temat pozyskania środków z

budżetu państwa na inwestycje w szpitalu w Turku i Słupcy. Są to kwoty rzędu 450 000 zł i 2 250

000 zł. Powiat Kolski również złożył wniosek w sprawie dofinansowania, ale nie uzyskał

pozytywnej akceptacji ze strony premiera. Komisja uważa, że poseł wybrany z naszego okręgu

powinien czynnie włączyć się w starania o pozyskanie środków. Radny Mariusz Kozajda

zaproponował, aby Komisja Spraw Społecznych wybrała się do szpitala w Turku i zobaczyła jak

wyglądają Oddziały w tym szpitalu.

Kolejnym tematem w dyskusji były kwestie emisji pól elektromagnetycznych, ostatnio

mieszkańcy Koła składają pisma w tej sprawie. Dyrektor Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że jest w

posiadaniu dokumentów pn.: "Kwalifikacja przedsięwzięcia modernizacji stacji bazowej telefonii

komórkowej" z kwietnia 2015r. oraz "Sprawozdanie 3537/2015/0S z Pomiarów Pól

Elektromagnetycznych Wykonywanych dla Potrzeb Ochrony Środowiska" z dnia 05 lutego 2016r.

W powyższych dokumentach znajdują się analiza wpływu natężenia pola elektromagnetycznego

dla stacji bazowej telefonii komórkowej oraz oddziaływania na środowisko naturalne oraz zdrowie

i warunki życia ludzi. Z powyższych opracowań wynika, że nie stwierdzono występowania

wartości wyższych niż dopuszczalna 7 V/m (w Kole stwierdzono wartość niższą nić l V/m). Obie

opinie zostały przesalane również do Burmistrza miasta Koła. Poza tym w szpitalu jest wiele

sprzętów medycznych, które są bardzo czułe na różne promieniowania, jak do tej pory nie



odnotowano żadnych przypadków zakłóceń w działalności sprzętu. Pani Wiśniewska jako

ciekawostkę podała, że na wieży w ciepliku jest wiele anten radiowych i taka lokalizacja nikomu

nie przeszkadza a dookoła jest wiele budynków wielorodzinnych. Komisja przyjęła powyższe

wyjaśnienia do wiadomości.

Członkowie Komisji Spraw Społecznych uznali, że należy zorganizować konferencje prasową by

mieszkańcy powiatu dowiedzieli się obecnej sytuacji szpitala, a także kwestii nie umorzenia

podatku przez burmistrza miasta koła.

Ad 4. Plan pracy Komisji na 2020r.

Przewodniczący Komisji Lech Spliter zapoznał pozostałych członków z projektem planu

pracy Komisji na 2020r. Nikt nie zgłaszał uwag do planu pracy, który stanowi załącznik nr 3

do protokołu.

Ad 5 . Wolne głosy i wnioski

Nie było.

II część: wspólne posiedzenie z Komisją Gospodarczą, Komisją Skarg, Wniosków i Petycji,

Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisją Rewizyjną

Ad l. Analiza projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r.

Na wstępie skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów i wydatków budżetu

Powiatu Kolskiego został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach przedstawionych przez

Ministerstwo Finansów,

- informacje Ministra Finansów o wysokości planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej kwoty części

wyrównawczej, oświatowej, równoważącej subwencji ogólnej,

- informacje Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 96 387 932,82 zł, w tym dochody bieżące

95 979 932,82 zł i dochody majątkowe 408 000,00 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na

dochody budżetu są:

l. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie

7 655 790,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14900,00 zł,

3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie

889385,00 zł,



4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki ze

źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 158 796,25 zł

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie

17092479,00 zł,

6. subwencja ogólna w kwocie 58 133 523,00 zł w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 7948343,00 zł,

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 150363,00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej- 48 034 817,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2020 zaplanowano w wysokości 99 166 868,83 zł w tym wydatki

bieżące 86 218 646,33 zł i wydatki majątkowe 12 948 222,50 zł.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) - 5 284 000,00 zł,

- wymiar sprawiedliwości (Dział 755) - 198 000,00 zł,

- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85156) - 821 982,00 zł,

- transport i łączność (Dział 600) - 17461 209,00 zł,

- administracja publiczna (Dział 750) - 10 755 109,00 zł,

- obsługa długu publicznego (Dział 757) - l 234274,40 zł,

- oświata i wychowanie (Dział 801) - 41 940308,25 zł,

- edukacyjna opieka wychowawcza (Dział 854) - 6970332,00 zł

- ochrona zdrowia (Dział 851) - 224 007,50 zł,

- pomoc społeczna (Dział 852) - 6357 120,00 zł,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (Dział 853) - 2632 127,20 zł.

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 2 778 936,01 zł, który planuje się pokryć z

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Skarbnik wymienił planowane wydatki inwestycyjne, które mają być zrealizowane w 2020r.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się:

l) "Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia-Leśnica" na kwotę 843

587,00 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania

wynoszą 2 113 305,00 zł,

2) "Rozbudowę ul. Nagórnej w Kole" na kwotę 5 317928,00 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu

dwuletnim od 2019 r., koszty realizacji zadania wynoszą 9300000,00 zł,

3) "Budowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" - 3 800000,00 zł,



4) "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414 Przedecz-Dziwie- Nowa Wieś Wielka". Aktualna

wartość zadania wynosi 200 000,00 zł,

5) "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 34l1P od skrzyżowania z drogą krajową nr DK 92 w

kierunku miejscowości Rdutów" - 75 900,00 zł. Aktualna wartość zadania wynosi 76 000,00 zł,

6) "Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic:

Aleja Jana Pawła II-Powstańców Wielkopolskich- Powstania Warszawskiego" - 31 000,00 zł,

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

8) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2 250 000,00 zł.

W dyskusji radny Marek Marciniak podjął temat opracowania dokumentacji projektowej dla

drogi Nr 3429P Bylice-Okoleniec- Słupeczka - Bierzwienna w celu aplikowania w najbliższych

latach o dofinansowanie zadania z FDS. Członek Zarządu Powiatu Waldemar Banasiak wyjaśnił,

że przedmiotowy odcinek wymaga opracowania dokumentacji budowlanej, aktualizacji map,

uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku aplikowania wniosku o

dofinansowanie z FDS wymagane będzie poszerzenie drogi do 6 m, obecnie szerokość drogi jest

mm ejsza.

Radny Marek Świątek poruszył temat zwiększenia środków dla spółek wodnych. Obecnie Powiat

przeznacza 10 000,00 zł corocznie dla spółek wodnych i od 4 lat kwota ta nie była waloryzowana.

Proponuje rozważenie zwiększenia tej kwoty, ponieważ spółki wodne mogą otrzymać z Urzędu

Marszałkowskiego dotację na realizację robót, bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji pod warunkiem otrzymania dofinansowania od

innych organów. Radni jednomyślnie poparli pomysł zwiększenia kwoty dotacji dla spółek

wodnych.

Radny Łukasz Królasik , radny Marek Tomicki i radna Ewa Ochędalska poruszyli temat

wysokości środków dla organizacji pożytku publicznego jest nie współmiernie rozdysponowana

dla organizacji w stosunku do kosztów organizacji imprezy. Radni zaproponowali zwiększenie

środków na pożytek publiczny oraz wypoczynek. Skarbnik przedstawi temat na posiedzeniu

Zarządu.

W dyskusji nad projektem poruszono także temat podwyżek dla pracowników

administracji, finansowaniu oświaty, która z roku na rok pochłania coraz więcej środków

budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną. Szczególną uwagę zwrócono także na

wysokość środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu

ochrony środowiska, które wynoszą 45 000,00 zł. Niskie wpływy z opłat za korzystanie ze



środowiska są wynikiem tego, że opłaty za pobór wód i wprowadzenie ścieków przekazywane jest

obecnie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Komisja Spraw Społecznych w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt

budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r. Opinia stanowi załqcznik nr 4 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-
2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020- 2027 omówił skarbnik

Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2020-2027 wynika z prognozy spłaty rat kapitałowych

zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których ostateczny termin

spłaty upływa w 2027r. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano

materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów za

lata 2017 - 2018 oraz plan za 3 kwartały 2019 roku.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. Opinia stanowi załqcznik nr 5 do protokołu.

Na tym zak0l1czono posiedzenie o godz. 14.00

Protokółowała
Malwina Morzycka

M.\I\0'lct.cv Przewodniczący
Komisji Spraw Społecznych

l'

l'2t~'

i


	Page 1
	Titles
	Rada Powiatu Kolskiego 
	• 


	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Titles
	M.\I\0'lct.cv 
	l' 
	l'2t~' 
	i 



