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Protokół Nr XXII/2020
z XXII sesji Rady Powiatu Kolskiego
odbytej w dniu 30 stycznia 2020r.

l. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad XXII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 1300 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 1 do protokołu.
Ad 4. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji.
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XX i XXI sesji Rady Powiatu Kolskiego.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 19
głosami" za", Ogłos "przeciw",

Ogłosów " wstrzymujących się", Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu
Przewodniczący rady zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego porządku obrad?
Nikt nie zgłaszał, w związku z tym przewodniczący

rady poddał pod glosowanie przyjęcie porzqdku

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W wyniku glosowania porządek obrad
został przyjęty 19 głosami "za", O głosów "przeciw",

O głosów "wstrzymujących

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu,

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji,

Rady Powiatu.

się

H,

Imienny

5. Informacja

Starosty z działalności

6. Zapytania

międzysesyjnej

Zarządu.

i interpelacje.

7. Informacja

na temat bieżącej

sytuacji

z działalności

Powiatowej

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole.
8. Sprawozdanie
9. Sprawozdanie

z wysokości

awansu zawodowego
10. Sprawozdanie
11. Podjęcie

średnich

wynagrodzeń

w szkołach prowadzonych

z działalności

i Porządku w 2019r.

Komisji Bezpieczeństwa
nauczycieli

w sprawie

zmiany

uchwały

w sprawie rozpatrzenia

stopniach

przez Powiat Kolski w 2019 roku.

Komisji Rady Powiatu Kolskiego

uchwały

na poszczególnych

w składzie

za 2019r.

osobowym

stałych

Komisji

Rady Powiatu

Kolskiego.
12. Podjęcie

poprawy bezpieczeństwa
13. Podjęcie

uchwały

w udzieleniu
14. Podjęcie

uchwały

w udzieleniu
15. Podjęcie

uchwały

Rodzinie

w Kole.

16. Podjęcie uchwały

gmmy

w sprawie

Przedecz

skargi Pana M.K. na bezczynność

i opieszałość

Starosty Kolskiego

i opieszałość

Starosty Kolskiego

na pismo z dnia 12.09.2019r.

w sprawie

odpowiedzi

mieszkańców

na ul. Szkolnej i Rejtana.

w sprawie

odpowiedzi

petycji

skargi Pana M.K. na bezczynność

na pismo z dnia 25.10.20 19r.

w sprawie

skargi na działalność

w sprawie uchwalenia

Dyrektora

"Powiatowego

Powiatowego

Programu

Rozwoju

Centrum

Pomocy

Pieczy Zastępczej

na

lata 2020-2022".
17. Podjęcie

uchwały

administracji
18. Podjęcie
realizację

w sprawie

przyjęcia

od Wojewody

Wielkopolskiego

zadań

z zakresu

rządowej.

uchwały
zadania

w sprawie

udzielenia

z dziedziny

pomocy

finansowej

upowszechniania

w roku 2020 Gminie

dóbr kultury

wykonywanego

Kłodawa

przez

na

Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie.
19. Podjęcie
realizację

uchwały

w sprawie

zadania

z dziedziny

udzielenia

upowszechniania

Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
20. Podjęcie uchwały
na realizację

w sprawie udzielenia

zadania

Technik Ceramicznych

z dziedziny
w Kole.

pomocy

finansowej
dóbr kultury

Publicznej

w Dąbiu.

pomocy

finansowej

upowszechniania

w roku 2020
wykonywanego

Gminie

Dąbie

przez Miejsko-

w roku 2020 Gminie Miejskiej

dóbr kultury wykonywanego

na

Koło

przez Muzeum

21. Podjęcie

uchwały

realizację

w sprawie

zadania

udzielenia

z dziedziny

pomocy

upowszechniania

finansowej

w roku 2020 Gminie

dóbr kultury

wykonywanego

Przedecz

na

przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.
22.

Podjęcie

uchwały

i Technicznych

poprzez

ul. Mickiewicza
23. Podjęcie

24.

zmianę

w sprawie

oraz ustalenia

zatrudnionych
Podjęcie

uchwały

w

biblioteki

25. Podjęcie

uchwały

Opieki Zdrowotnej
26. Podjęcie

przekształcenia

adresu

uchwały

ustalenia

z ul. Mickiewicza

sprawie

podpisania

publicznej

Ogólnokształcących
Kłodawa,

na adres

w sprawie

uchwały

Powiatu Kolskiego

form doskonalenia

zawodowego

opłat za kształcenie

nauczycieli

jest Powiat Kolski na 2020r.

porozumienia

dotyczącego

powierzenia

zadań

dla Powiatu Kolskiego.
zbycia

aktywów

trwałych

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

w Kole.
w sprawie

wprowadzenia

zmian

do Statutu

Samodzielnego

Publicznego

w Kole.

27. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

29. Odpowiedzi

Szkół

4, 62-650

kwoty dofinansowania

dla których organem prowadzącym

Zakładu Opieki Zdrowotnej

28. Podjęcie

Zespołu

planu dofinansowania

maksymalnej

w szkołach

powiatowej

zamiaru

3,62 -650 Kłodawa.

uchwały

nauczycieli

w sprawie

w sprawie

zmian w budżecie

wprowadzenia

zmian

Powiatu Kolskiego

w Wieloletniej

na 2020r.

Prognozie

Finansowej

na lata 2020-2027.

na interpelacje

i zapytania.

30. Wolne głosy i wnioski.
31. Zamknięcie

obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Starosta

Robert

zespolonych

Kropidłowski

za m-c styczeń. Materiały

Starosta Robert Kropidłowski
na następujące
l)

Radosława

Lekarzem

br. otrzymano

Namyślaka

kolskiego,

z działalności

te stanowią załącznik

jednostek

wydziałów

nr 4 do protokołu.

referowania

sprawozdania

informację

od Powiatowego

o potwierdzonym

wystąpieniu

w gminie Dąbie, w miejscowości

Weterynarii

Powiatowego
"

podczas

informację

międzysesyjnego

zwrócił

uwagę

sprawy:

w dniu 13 stycznia

powiatu

przedstawił

Zespołu

Lekarza

wysoce zjadliwej
Zalesie.

Weterynarii

grypy ptaków na terenie

W porozumieniu

z Powiatowym

w Kole w tym samym dniu zwołane zostało w trybie pilnym
Zarządzania

Kryzysowego

w Kole. Choroba

w Kole p.

zakaźna

posiedzenie

zwierząt

wystąpiła

w gospodarstwie

hodowlanym

gęsi reprodukcyjnych

w ilości około 6500 szt. W dniu 14

stycznia 2020r. przystąpiono do działań mających na celu zlikwidowanie ogniska ptasiej grypy
w powiecie kolskim. Starosta potwierdził, że wszelkie czynności związane z likwidacją ogniska
ptasiej grypy w tym miejscu zostały zakończone,
2) w dniu 21 lutego w Liceum Ogólnokształcącym

w Kole odbędzie się ,,1 Powiatowa Gala

Mistrzów". Na gali tej zostaną wręczone statuetki dla najlepszych osób w trzech kategoriach
sport, działalność społeczna i działalność kulturalna.
docenienie trudu i zaangażowania

Zamierzeniem

gali jest uhonorowanie i

osób z terenu powiatu kolskiego, którzy swoją postawą

przyczyniają się do promocji powiatu kolskiego w kraju i za granicą.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.
Radna Alicja Wapińska
Radna złożyła interpelacje w sprawie przebudowy ulicy PCK w Kole, ul. Broniewskiego

oraz

usytuowanie zatoki postojowej przed budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 3.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radny Marek Tomicki
Radny złożył

interpelacje w sprawie przebudowy

drogi nr 3199P Mąkoszyn - Przybyłów od

miejscowości Bogusławice do miejscowości Janowice oraz budowę chodnika przy drodze nr 3406P
ol. Braterstwa Broni w kierunku Psar.
Treść interpelacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 7. Informacja

na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole p. Iwona Wiśniewska
przekazała informacje na temat bieżącej sytuacji szpitala:
- od dniem 01.02.2020r. w POZ Luboniek usługi lekarskie będą świadczone przez firmę Alex- Med
Alicja Raczyńska z Łodzi;
- kompletowana jest dokumentacja niezbędna do dokonania odbioru nowego budynku szpitala;
- od O 1.2020r. obowiązki kierownika oddziału ginekologicznego-

położniczego

pełni dr Janusz

Karaszewski;
- planowany jest zakup nowego laparoskopu na potrzeby SP ZOZ w Kole w kwocie 480 000,00 zł.
Dyrekcja szpitala wystosowała do samorządów gminnych pismo z prośbą o dofinansowanie do
ww. sprzętu. Na spotkaniu zorganizowanym w tym temacie pojawili się przedstawiciele jedynie 4
samorządów. Dyrektor Iwona Wiśniewska liczy na wsparcie ze strony samorządów gminnych,

jednocześnie zobowiązała się uczestniczyć w sesjach rad gminy, na których osobiście poprosi
samorządowców o wsparcie finansowe na zakup laparoskopu;
- pozytywnie został zweryfikowany
ramach NFOŚiGW

pod względem kompletności

na poprawę efektywności

planuje się przeprowadzenie

termomodernizacji

oświetlenia na energooszczędne.

energetycznej

wniosek o dofinansowanie
budynków.

w

W ramach zadania

pozostałych budynków SPZOZ oraz wymianę

Kwota dofinansowania wyniosła by l 792 377,00 zł, natomiast

wkład własny 973 903,00 zł.
-

wyłonieniu firmy zewnętrznej, która od marca br. będzie obsługiwała płatne parkingi na terenie
szpitala;

- w temacie rozstrzygnięcia drugiego konkursu na wyłonienie zastępcy dyrektora ds. medycznych,
Dyrektor Iwona Wiśniewska

wyjaśniła, że Komisja konkursowa

kandydata na to stanowisko. Zgodnie z obowiązującymi

po raz drugi nie wyłoniła

przepisami prawa w takiej sytuacji

Dyrektor SPZOZ może nawiązać stosunek pracy z osobą przez siebie wskazaną po zasięgnięciu
opinii komisji konkursowej;
-

umorzeniu przez Burmistrza Koła podatku od nieruchomości za I i II kwartał 2019r. Natomiast
podatek za III i IV kwartał (bez grudnia 2019r.) w kwocie 25.000,00 zł podlegało zajęciu
komorniczemu. Komornik już odzyskał należność;

- przystąpiono

do złożenia

wniosku na zadanie dot. przebudowy

oddziału

chirurgii wraz z

wyposażeniem. Zaktualizowano kosztorys inwestycji, wynosi on 4 885 762,00 zł;
- z inicjatywy Stowarzyszenia "Malinowa Mamba" oraz firmy Wood-Mizer zostały przekazane na
Oddział dziecięcy sprzęt medyczny i zabawki.

Przystąpiono do dyskusji:
Radny Lech Spliter

uważa,

że słuszną

decyzje

podjęła

p. Wiśniewska

deklarując

swoje

uczestnictwo na sesjach samorządów lokalnych. Radny wspomniał, że w latach ubiegłych osobiście
zawracał się do włodarzy o udzielenie pomocy finansowej na zakup laparoskopu i taka inicjatywa
została pozytywnie odebrana przez samorządy.

Potwierdził, że jest pilna potrzeba zakupu nowego

laparoskopu, gdyż obecny jest już wysłużony. Podpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby,
aby podczas sesji rad gmin obecny był także lekarz, który opowie jakie zabiegi będą wykonywane
na tym sprzęcie.
Wicestarosta

Sylwester

Chęciński

zaproponował,

aby

zorganizować

wspólne

spotkania

samorządów i omówić kwestie potrzeb szpitala. Pacjentami szpitala są mieszkańcy całego powiatu i
lokalne samorządy powinny włączyć się w pomoc finansową dla szpitala. Zaproponował, aby na
sesjach w gminach razem z p. Wiśniewską
powiatowy

wybrany

obecny był lekarz ze szpitala, ale również radny

z danego okręgu. Radni powinni

aktywnie

wspierać

p. Wiśniewską

w

pozyskaniu środków. Odmiennego zdania był radny Marek Tomicki, który zaproponował aby to
starostowie wspólnie z p. Wiśniewską podejmowali rozmowy z wójtami w celu pozyskania środków
na sprzęt dla szpitala. Starosta Robert Kropidłowski

przypomniał

radnemu, że p. dyrektor

wcześniej wspomniała o spotkaniu dyrekcji szpitala i władz powiatu z wójtami i burmistrzami, na
którym omawiano potrzebę zakupu sprzętu i frekwencja przedstawicieli

gmin nie była wysoka.

Radny Mariusz Kozajda przypomniał, że w Radzie Powiatu zasiada znakomity specjalista radny
Lech Spliter, który jest lekarzem oraz przewodniczącym

Komisji Spraw Społecznych i najlepiej

orientuje się w sprawach sprzętu medycznego. Dlatego uważa, że jest odpowiednią osobą, która
może uczestniczyć w sesjach rady gminy razem z p. Wiśniewską. Pomysł przedstawiony

przez

radnego poparło większość radnych.
Radny

Waldemar

Banasiak

jako

wieloletni

samorządowiec

przypomniał,

stanowiącym są rady gminy i fakt, że wójt lub burmistrz wygospodaruje
radni podejmą uchwałę w tym zakresie, dlatego ważna jest rozmowa
.
.
gmmnymi.

że

organem

środki, to nie znaczy, że

p. Wiśniewskiej z radnymi

Dyrektor Iwona Wiśniewska podsumowując dyskusję dodała, że szpital w Kole powinien dbać o
zwiększenie jakości usług medycznych, po to aby pacjenci chcieli się leczyć w szpitalu. Liczy na
współpracę radnych powiatowych w uczestnictwie w sesjach rad gmin.

Ad 8. Sprawozdanie z działalności

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.

Sprawozdanie omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa Robert Jokiel. Komisja Bezpieczeństwa

i

Porządku w 2019r. odbyła 3 posiedzenia, w posiedzeniach tych brali udział również członkowie
Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniach omawiane były m.in.

sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży, sprawy dot. poprawy stanu dróg
powiatowych,
wywołane

ryzyko wystąpienia

pierwszymi

ogniskami

afrykańskiego

pomoru

świń na terenie powiatu

ASF w woj. wielkopolskim,

omówiono

kolskiego

zagadnienia

dot.

nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Szołajdy gmina Chodów.
Pytań nie było, w związku z powyższym przewodniczący
Powiatu sprawozdanie

rady Marek Świątek stwierdził, że Rada

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku w 2019r.

przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie

z wysokości

średnich

wynagrodzeń

nauczycieli

na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2019 roku.
Sprawozdanie omówiła naczelnik Dorota Szkudlarek, która wspomniała, że Rada Powiatu otrzymuje
corocznie do 31.01. do wiadomości sprawozdanie o wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. W wyniku przeprowadzonej

analizy stwierdzono,

iż nie będzie dopłaty do żadnego ze stopni.
W zwiqzku z brakiem chętnych do dyskusji przewodniczqcy rady Marek Świqtek stwierdził, że Rada
Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych
stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez powiat kolski w 2019 roku, przez
aklamację. Sprawozdanie stanowi załqcznik nr 8 do protokołu
Ad 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 20l9r.
Przewodniczący rady poinformował, że sprawozdania za 2019 rok z pracy Komisji radni otrzymali
z materiałami

na sesję, ponieważ

przewodniczqcy

rady Marek

zapytań ani uwag do opracowanych

Świqtek stwierdził,

materiałów

że Rada Powiatu przyjęła

nie było,

sprawozdania

z

działalności Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2019r. poprzez aklamację. Sprawozdania stanowiq
załqcznik nr 9 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie

uchwały w sprawie zmiany w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu Kolskiego.
Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący

rady Mariusz Kozajda. Radny Marek Tomicki złożył

pisemną rezygnację z pracy w Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, jednocześnie
radny deklaruje dalszą pracę w Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji radna Alicja Wapińska podkreśliła, że obowiązkiem radnego jest praca chociażby w
jednej stałej komisji, w związku z powyższym dopytała czy komisja rewizyjna jest stałą Komisją?
Przewodniczący

rady Marek Świątek

zapewnił,

że w Statucie Powiatu Kolskiego w §44 jest

zapis, że Komisja rewizyjna jest stałą komisją Rady.
Przewodniczqcy rady Marek Świqtek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany w
składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło
19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami "za", O głosów "przeciw"

i O

głosów" wstrzymujqcych się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 10
do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 15412020 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia

petycji mieszkańców

gminy Przedecz w

sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana.
Projekt przedstawił

przewodniczący

Skarg,

Wniosków

i Petycji

Marek

Marciniak.

Petycja

mieszkańców gminy Przedecz w sprawie poprawy bezpieczeństwa na ul. Szkolnej i Rejtana została
uznana za zasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący

rady

rozpatrzenia petycji

Marek

Świątek poddał

mieszkańców

pod

głosowanie

projekt

gminy Przedecz w sprawie poprawy

Szkolnej i Rejtana. W głosowaniu imiennym udział wzięło
została podjęta 19 głosami" za", O głosów "przeciw"

uchwały

w sprawie

bezpieczeństwa

na ul.

19 radnych. W jego wyniku uchwała

i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXII/155/2020
Radny Jarosław

Sobański

podziękował

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

za podjęcie

uchwały.

Dodał,

że po raz pierwszy

interweniował w tej sprawie w 2016r. i dopiero teraz zostaną zastosowane środki, aby zapewnić
bezpieczeństwo dla dzieci uczęszczających do szkoły oraz mieszkańców gminy Przedecz.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty
Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2019r.
Projekt przedstawił przewodniczący

Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. Skarga została

uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący

rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi

Pana MK. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z
dnia 12.09.20 19r. W głosowaniu

imiennym udział wzięło

została podjęta 18 głosami" za", O głosów "przeciw"

18 radnych. W jego wyniku uchwała

i O głosów" wstrzymujących się".

Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXII/156/2020

i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pana M.K. na bezczynność i opieszałość Starosty
Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z dnia 25.10.2019r.
Projekt przedstawił przewodniczący
uznana za bezzasadną.
Przewodniczący

Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. Skarga została

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi

Pana MK. na bezczynność i opieszałość Starosty Kolskiego w udzieleniu odpowiedzi na pismo z

dnia 25.IO.2019r. W głosowaniu

imiennym udział wzięło

została podjęta 18 głosami " za", O głosów "przeciw"

18 radnych. W jego wyniku uchwała

i O głosów" wstrzymujących się".

Imienny

wykaz głosowania w wlw sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwala została podjęta, oznaczona Nr XXIII 15712020 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole.
Projekt przedstawił przewodniczący

Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak. Skarga została

uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na
działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. W glosowaniu imiennym
udział wzięło

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

"przeciw " i O głosów" wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania

w wlw sprawie stanowi

załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwala została podjęta, oznaczona Nr XXIII 15812020 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
J

Ad 16. Podjęcie

uchwały w sprawie uchwalenia

"Powiatowego

Programu

Rozwoju Pieczy

Zastępczej na lata 2020-2022".
Projekt omówiła dyrektor Agnieszka Rusin. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy

zastępczej

do zadań

własnych

powiatu

należy

opracowanie

i realizacja

trzyletnich

programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej. Program ten zawiera diagnozę stanu pieczy
zastępczej

oraz

wykaz

potrzeb

opiekuńczo-

wychowawczych,

limit

rodzin

zastępczych

zawodowych, cele i kierunki działania powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, wykaz
odbiorców, realizatorów oraz finansowanie programu. Program będzie realizowany w latach 20202022.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia
" Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022".
udział wzięło

W głosowaniu imiennym

19 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami " za", O głosów

"przeciw " i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania

w wlw sprawie stanowi

załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 15912020 i stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego
administracji

zadań z zakresu

rządowej.

Projekt omówił kierownik Pionu Bezpieczeństwa Robert Jokiel. Podjęcie uchwały jest konieczne do
podpisania porozumienia

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim

zawieram a umów na prowadzenie

badań specjalistycznych

Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego

a Powiatem Kolskim w sprawie
dla potrzeb

zadań publicznych

Powiatowej
administracji

Komisji
rządowej

związanych z przeprowadzeniem

kwalifikacji wojskowej w 2019r. dotyczą przeprowadzenia

lekarskich

kwalifikacji

osób podlegających

Kwalifikacja

wojskowa

zostanie

wojskowej

przeprowadzona

w

oraz pokrycie
dniach

02.03.

kosztów
-

badań

tychże badań.

24.03.

w

Liceum

Ogólnokształcącym w Kole.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia
od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej.
udział wzięło
"przeciw"

W głosowaniu imiennym

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

i O głosów "wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania

w wlw sprawie stanowi

załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 160/2020 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie

uchwały

Kłodawa na realizację

w sprawie

udzielenia

pomocy

finansowej

zadania z dziedziny upowszechniania

w roku

2020 Gminie

dóbr kultury wykonywanego

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.
Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek.
wysokości 2 000 zł

Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej w

Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr

kultury, wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury pod nazwą: Nazwa zadania: I Powiatowy
Plener Malarski .Piękna nasza okolica".
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy

finansowej

upowszechniania

w

roku

2020

Gminie

dóbr kultury wykonywanego

Kłodawa

na

realizację

zadania

z

dziedziny

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

W

głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego 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 24 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXII/161/2020

i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 19. Podjęcle uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Dąbie
na realizację

zadania

z dziedziny

upowszechniania

dóbr kultury

wykonywanego

przez

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu.
Projekt przedstawiła

naczelnik Dorota Szkudlarek.

Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej

Gminie Dąbie w wysokości 2 000 zł na realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr

kultury, wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu
pod nazwą: "Organizacja XIII Przeglądu Tradycji Wielkanocnych w Kulturze Ludowej".
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w roku 2020 Gminie Dqbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania
dóbr kultury wykonywanego

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w

Dqbiu. W głosowaniu imiennym udział wzięło

19 głosami "za", O głosów "przeciw"

19 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta

i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania

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

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXII/162/2020

Ad 20. Podjęcie
Miejskiej

uchwały
Koło

wykonywanego
Projekt przedstawiła

w sprawie

na realizację

udzielenia
zadania

i stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

pomocy finansowej

z dziedziny

przez Muzeum Technik Ceramicznych
naczelnik Dorota Szkudlarek.

w roku 2020 Gminie

upowszechniania

dóbr

kultury

w Kole.

Powiat Kolski udzieli pomocy finansowej

Gminie Miejskiej Koło na kwotę 3 000 zł na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr
kultury, wykonywanego

przez Muzeum Technik Ceramicznych

w Kole pod nazwą: Wydanie

publikacji: "Chrystus Frasobliwy jako fenomen w sztuce polskiej. Ze zbiorów ks. Pawia Śmigła".
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy finansowej
upowszechniania

w

roku 2020 Gminie Miejskiej

Koło na realizację

zadania z dziedziny

dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych

w

Kole. W

głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami

i O głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania

"za", O głosów "przeciw"

w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16312020 i stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie

uchwały

w sprawie

Przedecz na realizację

udzielenia

pomocy finansowej

zadania z dziedziny upowszechniania

w roku

dóbr kultury

2020 Gminie
wykonywanego

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.
Projekt

przedstawiła

Gminie

Przedecz

kultury,

wykonywanego

na kwotę

zadania: "Kujawskie
Dyskusji

naczelnik

Dorota

2 000 zł

przez Miejsko-

Szkudlarek.

Powiat

na realizację

zadania

Gminny

sypanie wzorów Piaskiem"

nad projektem

uchwały

Ośrodek

Kolski

udzieli

z dziedziny

Kultury

pomocy

finansowej

upowszechniania

w Przedczu

dóbr

pod nazwą: Nazwa

.

nie było. Komisja

Spraw Społecznych

pozytywnie

zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia
pomocy

finansowej

w

roku

2020

Gminie

Przedecz

na

realizację

zadania

z

dziedziny

upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Przedczu.
W głosowaniu imiennym udział wzięło
głosami "za", O głosów "przeciw"

19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19

i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania

w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 30 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16412020 i stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia
i Technicznych

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

poprzez zmianę adresu z ul. Mickiewicza

4, 62-650 Kłodawa,

na adres

ul. Mickiewicza 3, 62 -650 Kłodawa.
Projekt przedstawiła
Mickiewicza,
Kłodawa

numer

dokonała

Gminę Kłodawa
Dyskusji

naczelnik
,,4"

Dorota Szkudlarek.

przyporządkowany

przeprowadzenia

i ustalono

nad projektem

jest

weryfikacji

prawidłowy

uchwały

Zgodnie
dla

innego

prawidłowości

nr porządkowy

nie było. Komisja

z numeracją

budynków

budynku

przy ul. Adama

mieszkalnego.

numerów

porządkowych

Gmina
przez

,,3".
Spraw Społecznych

pozytywnie

zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru
przekształcenia

Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Mickiewicza 4, 62-650 Kłodawa,
imiennym udział wzięło

i Technicznych poprzez zmianę adresu z ul.

na adres ul. Mickiewicza 3, 62 -650 Kłodawa. W głosowaniu

19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 glosami "za ", O

głosów "przeciw"

i 1 głosów" wstrzymujqcych

w w/w sprawie

się ". Imienny wykaz głosowania

stanowi załącznik nr 32 do protokołu.
Uchwala zostala podjęta, oznaczona Nr XXIII 16512020 i stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie
zawodowego

uchwały

w sprawie

nauczycieli

oraz

ustalenia

ustalenia

kształcenie nauczycieli zatrudnionych

planu

dofinansowania

maksymalnej

kwoty

form

doskonalenia

dofinansowania

w szkołach dla których organem

opłat

prowadzącym

za
jest

Powiat Kolski na 2020r.
Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Na mocy Rozporządzenia

Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 roku organ prowadzący opracowuje na dany rok kalendarzowy
plan dofinansowania
dofinansowania

form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustala maksymalną kwotę

opłat za kształcenie nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Powiat

Kolski. Plan dofinansowania został uzgodniony ze związkami zawodowymi. Kwoty te wynikają z
0,8% odpisu od wynagrodzenia nauczycieli.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia
planu dofinansowania form doskonalenia
kwoty dofinansowania

zawodowego

opłat za kształcenie

nauczycieli

oraz ustalenia maksymalnej

nauczycieli zatrudnionych

w szkołach

dla których

organem prowadzącym jest Powiat Kolski na 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło
radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 glosami "za", O głosów "przeciw"
.wstrzymujqcych

się ". Imienny wykaz głosowania

w

19

i Ogłosów

w/w sprawie stanowi załącznik nr 34 do

protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16612020 i stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania

porozumienia

dotyczącego

powierzenia

zadań

powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego.
Projekt przedstawiła naczelnik Dorota Szkudlarek. Zgodnie z ustawą o bibliotekach
obowiązek
powyższym

organizowania

i prowadzenia

zasadne jest podjęcie

uchwały

powiatowej

biblioteki

w sprawie podpisania

publicznej.

powiat ma

W związku

porozumienia

z

dotyczącego

powierzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Kolskiego.
Radny Mariusz

Kozajda

zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały została wpisana niewłaściwa

nazwa biblioteki zamiast "Miejskiej Bibliotece Publicznej"

powinno być "Powiatowa i Miejska

Biblioteka Publiczna", Naczelnik Dorota Szkudlarek zapewniła, że jest to błąd pisarski i zapis
zostanie zmieniony.
Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podpisania
porozumienia
Kolskiego.

dotyczącego
W

powierzenia

zadań powiatowej

głosowaniu imiennym udział wzięło

podjęta 19 głosami "za", O głosów "przeciw"

biblioteki publicznej

dla Powiatu

19 radnych. W jego wyniku uchwała została

i O głosów "wstrzymujących

się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16712020 i stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

Ad 25. Podjęcie

uchwały

w sprawie

Zakładu Opieki Zdrowotnej

zbycia aktywów

trwałych

Samodzielnego

Publicznego

w Kole.

Projekt omówiła naczelnik Lilia Urbaniak. Dyrektor SP ZOZ w Kole

zwróciła się z prośbą o

wyrażenie zgody na zbycie środków trwałych o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00 zł
w formie sprzedaży lub kasacji.

Aktywa trwałe, które mają ulec sprzedaży i kasacji nie nadają się

do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny, poparte to jest opinią rzeczoznawcy. Zbycie
środków trwałych zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący

rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu
19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami "za", O

imiennym udział wzięło
głosów "przeciw"

i O głosów" wstrzymujących się

Imienny wykaz głosowania

H.

w w/w sprawie

stanowi załącznik nr 38 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16812020 i stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Ad 26. Podjęcie

uchwały

w sprawie

wprowadzenia

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

zmian

do Statutu

Samodzielnego

w Kole.

Projekt omówiła naczelnik Lilla Urbaniak. Dyrektor SP ZOZ w Kole zwróciła się z pismem, w celu
dokonania

zmian w Statucie.

Przedłożone

zmiany

dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego
Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

świadczeń zdrowotnych.

mają charakter

porządkowy

Regulaminu Organizacyjnego

w Kole oraz do rzeczywistego

i wymagają
Samodzielnego

zakresu udzielania

Zmiany polegają na skreśleniu ze Statutu: Poradni Medycyny Pracy,

Poradni Laryngologicznej,

Gabinetu Laryngologiczno

Reumatologicznej, Poradnia Endokrynologicznej,

-Diagnostyczno

- Zabiegowego,

Poradni

Poradni Gastroenterologicznej.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący

rady Marek

Świątek

poddał

pod

głosowanie

projekt

uchwały

w sprawie

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
W głosowaniu imiennym udział wzięło
głosami " za", O głosów "przeciw"

19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19

i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania

w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 40 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 16912020 i stanowi załqcznik nr 41 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2020r.
Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania
projektu uchwały (załącznik nr 42 do protokołu).
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący

Rady Marek

Świątek poddał

pod

głosowanie

projekt

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020r. W głosowaniu

uchwały

imiennym udział wzięło 17

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

w sprawie

i O głosów

się". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 43 do

protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII17012020 i stanowi załqcznik nr 44 do protokołu.

Ad 28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
Naczelnik

Amelia Woźniak przedstawiła

dodatkowe

zmiany do projektu

uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027,
które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 45 do protokołu).
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów 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 głosami "za", Ogłosów "przeciw"

18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

i Ogłosów" wstrzymujqcych się". Imienny wykaz głosowania

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 46 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIII 17112019 i stanowi załqcznik nr 47 do protokołu.

Ad 29. Odpowiedzi na interpelacje

i zapytania.

Radni otrzymają odpowiedzi na zapytania i interpelacje na piśmie.

Ad 30. Wolne glosy i wnioski.
Starosta Robert Kropidlowski
Straży Pożarnej,

druhom

podziękował i pogratulował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,

ochotnikom

oraz kierownikowi

Pionu

Bezpieczeństwa

Robertowi

Jokielowi za sprawne przeprowadzenie działań związanych ze zwalczaniem ogniska ptasiej grypy na
terenie gm. Dąbie.
Radna Alicja Wapińska

odczytała zalecenia pokontrolne, które wypracowała Komisja rewizyjna z

kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.
W wolnych głosach i wnioskach radni poruszyli także temat Zespołu Szkół Technicznych w Kole.
Radny

Jarosław

Sobański,

radna

zastrzeżenia do pionu dydaktycznego

Dorota

Galdyn

oraz

szkoły, jednocześnie

radny

Waldemar

zaproponowali,

Społecznych zwizytowała szkoły z terenu powiatu kolskiego. Wicestarosta
potwierdził, że jest wiele do zrobienia w Zespole Szkół Technicznych

Banasiak

mają

aby Komisja Spraw
Sylwester Chęciński

w Kole, Zarząd Powiatu

zwizytował ten obiekt. Obecnie opracowywana jest wizja rozwoju szkoły oraz plan infrastruktury
sportowej zarówno dla szkoły zawodowej jak i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego.
Inwestycja nie może zostać zrealizowana w najbliższym czasie, ze względu na ograniczone środki
finansowe, prawdopodobnie zostanie zrealizowana w ciągu 2 kadencji.

Ad 31. Zamknięcie

obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXII sesji o godz. 1600
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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