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Protokół Nr XXIV/2020

-z XXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 marca 2020r.

1~Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał wiceprzewodniczący rady

Ryszard Kasiorek.

_ _

2. Powitanie gości

Wiceprzewodniczący rady powitał radnych i wszystkich obecnych. Wiceprzewodniczący

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

_dźwięk.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczyło 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty

15 głosami "za", O głos "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Wiceprzewodniczący rady zgłosił wniosek w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 7. tj.

Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

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

poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie wycofania z porządku obrad pkt 7. tj.

Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W wyniku głosowania wniosek został przyjęty

14 głosami "za", O głosów "przeciw", 1głos" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Wiceprzewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad .po zmianach.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po

zmianach został przyjęty 15 głosami "za", Ogłosów "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie sianowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po zmianach jest następujący:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Powiatowego Centrurn Pomocy Rodzinie w Kole za 20l9r.

8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019.

9. Podjęcic uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu

Kolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski podczas referowania sprawozdania poinformował, że w ostatnich

dniach w Polsce wzrasta liczba osób, u których stwierdzono zachorowanie wirusem SARS-Co V-2

powodującego chorobę zakaźną COVID-19. W trosce o zachowanie spokoju oraz bezpieczeństwa

mieszkańców Powiatu Kolskiego Starosta Kolski w okresie od 28 lutego.do 25 marca 2020 r. podjął

następujące działania:

l) zwołano w trybie pilnym cztery posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

2) wydane zostało Zarządzenie nr OR.120.l4.2020 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie

wprowadzenia na terenie Powiatu Kolskiego szczególnych rozwiązań umożliwiających

podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego związanych z

rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2. Zgodnie z Zarządzeniem na terenie

powiatu kolskiego zalecono:

- wstrzymanie się z organizowaniem imprez, wydarzeń i zgromadzeń o charakterze publicznym



powyżej 10 osób,

- wstrzymanie organizowania wycieczek i wyjazdów w celach turystycznych w tym wyjść do

instytucji kultury;

- ograniczenie odwiedzin w domach pomocy społecznej, domach starców, domach seniora,

domach dziennego pobytu, domach dziecka i innych instytucjach o podobnym charakterze;

- ograniczenie wizyt w Starostwie Powiatowym w Kole, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole, a w sprawach nie wymagających osobistego

stawiennictwa korzystanie z kontaktu telefonicznego i meilowego;

- bieżące monitorowanie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

3) wydano Komunikat o tymczasowym zawieszeniu od dnia 16 marca 2920 r. do odwołania

udzielania porad osobiście we wszystkich punktach nie odpłatnej pomocy prawnej i

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu kolskiego, w tym

czasie porady będą udzielanie telefonicznie, -

4) wydano Komunikat o ograniczeniu wizyt lub ograniczeniu do rrurumum liczby osób w _,

załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Kole,

5) wydano Komunikat, że z dniem 13 marca wprowadzono się system indywidualnej obsługi

klienta według zapisów telefonicznych w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego Starostwa

Powiatowego w Kole,

6) wskazano Wojewodzie Wielkopolskiemu miejsce do wyznaczenia kwarantanny zbiorowej na

terenie powiatu -Internat Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Powierciu,

7) od dnia 14 marca odbywa się codzienne raportowanie do Wojewody Wielkopolskiego-odnośnie

sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu kolskiego. Raporty dobowe zawierają meldunki z

gmin, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił także informację na temat funkcjonowania pozostałych

jednostek:

l) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole- w dniu 5 marca br. Zarządzeniem

Dyrektora SP ZOZ w Kole wprowadzono całkowity zakaz odwiedzin w kolskim szpitalu.

Natomiast w dniu 11 marca wprowadzony został całkowity zakaz wizyt przedstawicieli

- medycznych i handlowych. Zakaz obowiązuje do odwołania.

2) Szkoły ponadpodstawowe na terenie powiatu- decyzją Premiera przerwano nauczarue

stacjonarne w szkołach. Dni 12 i 13 marca były dniami wyłączonymi z zajęć dydaktycznych,

utrzymano natomiast zajęcia opiekuńcze. Od dnia 16 marca szkoły zostały zamknięte, a zajęcia

odbywały się na zasadzie utrwalania materiału w sposób zdalny.

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole - zaprzestano w najbliższym czasie wyjść



pracowników w teren. Pracownicy wszelkie obowiązki wykonują - w siedzibie PCPR.

Prowadzone są rozmowy telefoniczne, które mają na celu poinformowanie o zagrożeniu i

wdrożeniu środków bezpieczeństwa w rodzinach zastępczych. Podopieczni są proszeni o

zgłaszane ewentualnych problemów.

4) Dom Pornocy Społecznej - zgodnie z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego, od dnia

12.03.2020r. do dnia 25.03.2020r. trwa czasowe ograniczenie działalności DPS poprzez: zakaz

opuszczania terenu przez mieszkańców Domu, za wyjątkiem sytuacji zdrowotnych

wymagających konsultacji medycznych, zakaz odwiedzin w DPS, zakaz urlopowania

mieszkańców. Odwołane są wszystkie spotkania i zajęcia grupowe mieszkańców, w tym w

szczególności: msze Święte, terapie zajęciowe grupowe, rehabilitacja w zakresie grupowych

spotkań. Podejmowane są działania mające na celu ograniczenia wzajemnych kontaktów,

dlatego wszyscy mieszkańcy spożywają posiłki w swoich pokojach.

5) Powiatowy Urząd Pracy w Kole - Obsługa interesantów, w tym realizacja usług i instrumentów

rynku pracy jest realizowana w formie telefonicznej, elektronicznej lub za pośrednictwem

poczty.

Starosta Robert Kropidłowski podziękował wszystkim tym, którzy w tak trudnych "czasach

pracują i wykonują swoje obowiązki. Szczególnie podziękowania zostały skierowane do

pracowników służby zdrowia i inspekcji sanitarnej, aptek, sklepów i stacji benzynowych, poczty i

banków, służb mundurowych, instytucji publicznych i tych dzięki którym powiat może

funkcjonować.

Na koniec swojego wystąpienia starosta Robert Kropidłowski poinformował, że Zarząd podjął

decyzje o zwiększeniu -planu wydatków na kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup

respiratora dla SP ZOZ w Kole" oraz o kwotę 100 OOO,OOzłz przeznaczeniem na zakup

materiałów i usług niezbędnych do walki z epidemia koronawirusa w powiecie kolskim. Kwota 100

000,00 zł zostanie rozdysponowana w sposób następujący: 60 000,00 zł zostanie przeznaczone na

zakup testów diagnostycznych na potrzeby personelu medycznego kolskiego Szpitala, oraz służb

mundurowych, natomiast kwota 40 000,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej dla

pracowników Szpitala w Kole tj. maseczek, przyłbic, fartuchów oraz niezbędnych środków

dezynfekujących. Środki na ten- cel pochodzą z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego oraz środków własnych powiatu.

Informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za m-c marzec została rozdana

radnym podczas sesji. Materiały te stanowią załącznik nr 5 do protokołu.



Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2019r.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poinformował, że radni otrzymali obszerny materiał z

działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2019r. z materiałami na sesję.

Informacja nie była omawiana, została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr

6 do protokołu.

Ad 8. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek poinformował, że radni otrzymali sprawozdanie z

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2019. z materiałami na sesję.

Sprawozdanie było omawiane, zostało przyjęte przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik

nr 7 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały omówił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz

Ziemniak. Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność osoby

fizycznej, położonej w Łuczywnie, gm. Osiek Mały, oznaczonej o pow. 0,1216 ha, na rzecz

Powiatu Kolskiego.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było, w związku z powyższym Wiceprzewodniczący rady

Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie

nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. W

jego wyniku uchwała została podjęta 15 głosami " za", O głosów "przeciw" i O głosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIV/178 /2020 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2020r.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek przypomniał, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję, poza tym Starosta Robert Kropidłowski podczas referowania informacji z

działalności międzysesyjnej z prac Zarządu omówił dodatkowe zmiany do projektu uchwały.



Dyskusji nad projektem uchwały nie było, w związku z powyższym wiceprzewodniczący Rady

Ryszard Kasiorek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w

budżecie Powiatu Kolskiego na 20201~W głosowaniu imiennym udział wzięło 15 radnych. Wjego

wyniku uchwała została podjęta 15 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 1Odo protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIV/179/2020 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu

Ad 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał zapytań i interpelacji.

Ad 12. Wolne głosy i wnioski.

Radny Tomasz Barański nawiązał do rozstrzygnięcia postępowania przez PZD w Kole na zadanie
-

"Sprzątanie ulic i dróg na terenie Powiatu Kolskiego w 2020r." Proponuje, aby po sezonie
...•. ":'"'".

zimowym szybko przystąpiono do oczyszczenia ulic w gminie Kłodawa. Radny wspomniał, że

mieszkańcy powiatu zgłaszają problem z rejestracją pojazdów w Wydziale Komunikacji i Ruchu

Drogowego.

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział radnemu Tomaszowi Barańskiemu. że jako

pracodawca musi zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników Wydziału Komunikacji i Ruchu

Drogowego. Na budynku B Starostwa Powiatowego został zamieszczony komunikat, że Wydział

będzie przyjmował wnioski o rejestrację pojazdu wyłącznie do urny. Obecnie jest możliwość

złożenia wniosku do urny w wersji papierowej. Wniosek wraz z oryginałami dokumentów należy

włożyć do zaklejonej koperty i wrzucić do urny. W miejscu widocznym będzie zamieszczona

instrukcja wypełnienia dokumentacji.
~'-!..,;::'••

Radny Rafał Lawniczak zapytał czy jest możliwość przeprowadzenia sesji za pomocą środków

teleinformatycznych. Starosta odpowiedział, że rozważana jest taka sytuacja, ale obec-nie oczekują

na przyjęcie przez Sejm RP rozwiązań, które przyznawałyby większe kompetencje dla Zarządu

Powiatu w podejmowaniu decyzji bieżących.

Radny Mariusz Kozajda zwrócił się do radnego Lecha Splitera jako pracownika szpitala o

rozeznanie się gdzie będzie ulokowany sprzęt, który zostanie zakupiony ze środków powiatu.



Radny Radomir Piorun podziękował za pozytywne rozpatrzenie zgłoszonej przez radnego

interpelacji tj. w zakresie uwzględnienia bezpłatnych pierwszych 15 minut od momentu wjazdu na

teren szpitala.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń

majątkowych do końca kwietnia br.

Ad 13. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący rady Ryszard Kasiorek zamknął obrady XXIV sesji o godz. 940.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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