
Protokół Nr IX/2015

z IX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 25 czerwca 2015r.

BRZ.0002.9.2015

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad IX sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości
Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, media oraz

wszystkich obecnych

3. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 13°5 przybył radny Grzegorz

Fiałkowski).

4.Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag

do protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad

projekty uchwał w sprawie:

1. określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami

Powiatu Kolskiego.

2. zmiany Uchwały Nr VII1/59/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 20l5r. w

sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi

powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

proponuje umieścić te projekty jako pkt 10 i 11 a pozostałe punkty przesunąć o jeden.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.



2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mierna

powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014r,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za rok 2014.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinn

o wykonaniu budżetu powiatu za 2014 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania

budżetu za 2014 rok,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2014 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/20 15 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 28 maja 2015r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz

ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.



14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za rmesiąc czerwiec 2015r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 25.05. do 20.06.2015r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek na koniec swojego wystąpienia poinformował, że jest

problem z brakiem wolnych pomieszczeń w Starostwie Powiatowym. Szczególnie chodzi o

archiwum dla Wydziału Komunikacji i Transportu. W budynku, w którym znajduje się ten

wydział będą specjalne wzmacniane stropy, po to aby na górze umieścić szafy przesuwane na

archiwizowane dokumenty. Niedawno weszła w życie ustawa o rzeczach znalezionych, która

zadania scedowała na samorządy powiatowe i teraz to na Staroście spoczywa obowiązek

przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych o wartości co najmniej 100 zł - wynika

z przyjętej przez sejm ustawy. W związku z ww. przepisami Zarząd Powiatu proponuje także

zajęcie budynku po byłej pralni w DPS na ul. Poniatowskiego w Kole i przeznaczenie go na

Biuro Rzeczy Znalezionych i na archiwum na potrzeby Starostwa.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Leszek Galemba

Na posiedzeniu Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wypracowała

stanowisko w sprawie budowy kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Babiak opartej na

złożu "Dęby Szlacheckie". Referendum w tej sprawie zostało przeprowadzone 2l.06. br i

mieszkańcy nie wyrazili zgody na ww. inwestycję. Wojewoda Wielkopolski zobowiązał się,

że jeżeli referendum w Babiaku będzie na "nie", to nie wyda decyzji środowiskowej

dotyczącej zgody na eksploatację przez Kopalnie. Zwraca się do Rady Powiatu o podjęcie

stanowiska popierającego mieszkańców gminy Babiak i przesłanie go do Wojewody

Wielkopolskiego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Mieszkańcy Babiaka wyrazili swoją wole w sprawie budowy kopalni na terenie ich gminy.

Jednak nikt nie jest w stanie powiedzieć, czy kopalnia jednak nie rozpocznie działalności na

tym terenie. Zgadza się, że uruchomienie odkrywki na tym terenie spowoduje degradację

środowiska. Był obecny na sesji w Kościelcu i miał dostęp do map pokazujących lej

depresyjny Warty, nie wygląda to dobrze. Niewiadomo jak kopalnia zrekompensuje

wszystkim poszkodowanym straty.



Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Na Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omawiana była także sprawa suszy

na terenie województwa wielkopolskiego. Proponuje, aby Rada Powiatu także w tym zakresie

podjęła stosowne stanowisko i przesłał je do Wojewody Wielkopolskiego. Opady deszczu nie

są wystarczająco duże, straty w rolnictwie będą duże.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Poruszył sprawę przejścia dla pieszych na ul. Broniewskiego w Kole. Jedno przejście dla

pieszych jest przy rondzie Wojciechowskiego a drugie dopiero przy skrzyżowaniu

ul. Broniewskiego z ul. 20 Stycznia. Szczególnie starsze osoby musza przejść zbyt długi

odcinek do następnego przejścia dla pieszych. Prosi, aby namalować nowe pasy np. obok

ul. Zegarowej .

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Są przepisy, które trzeba spełnić, aby powstały miejsca przeznaczone dla pieszych.

Usytuowanie przejść dla pieszych ustala się w projekcie organizacji ruchu drogi z

uwzględnieniem potrzeb pieszych. Jest powoływana specjalna komisja, która przeprowadza

wizje lokalne. Sporządzany jest protokół i wtedy podejmowane są decyzje dot. namalowania

pasów dla pieszych.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Zwraca się z prośba, aby Powiat Kolski wystosował pismo do Pana Marszałka Województwa

Wielkopolskiego w sprawie przywrócenia pociągów osobowych kierujących na linii

Inowrocław- Zduńska Wola - Karsznice w rozkładzie jazdy.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

a. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia

powiatu, sprawozdania finansowego

Pan Starosta Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Zarządu Powiatu

poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia

2009r. Zarząd Powiatu Kolskiego przekazał radnym sprawozdanie z wykonania budżetu

powiatu kolskiego za 2014r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz

sprawozdanie finansowe obejmujące bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego,

zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek

budżetowych, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Pan Starosta przystąpił do przedstawienia najistotniejszych danych dotyczących

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.



Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 75 120 186,03 zł, co stanowi 98,78

% planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Pierwotny plan dochodów wynosił 760 49

359,98 zł.

Procentowy udział wykonania poszczególnych ~rup dochodów w budżecie powiatu na

2014r. przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna -39506606,00 zł tj. 52,59 % z tego:

część oświatowa - 31 898 868,00 zł tj. 42,46 %

część wyrównawcza - 5636650,00 zł tj. 7,50 %

część równoważąca -1 927738,00 zł tj. 2,57 %

część uzupełniająca - 43 350,00 zł tj. 0,06%

- dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych - 11 912 967,19 zł

tj. 15,86%,

- wpływy z pomocy finansowej od gmin- 1 912344,54 zł tj. 2,55%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 10438569,00 tj. 13,89%

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych -393 065,18 zł tj. 0,53%

- dochody własne -8706526,62 zł tj. 11,59 % w tym opłata komunikacyjna-

2 250 107,50 zł tj. 2,99%

Wydatki wykonano w kwocie 73 151 363,08 zł, co stanowi 92,20 % planu wydatków po

zmianach. Pierwotny plan wydatków wynosił 79339812,06 zł.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia SIę

następująco:

- transport i łączność -8912893,45 zł tj. 12,18 %

- administracja publiczna - 8 397 757,83 zł tj. 11,48 %

- pomoc społeczna (dz. 852 i 853) -10 794822,82 zł tj. 14,76 %

- oświata i wychowanie (dz. 801 i 854) - 32388524,41 zł tj. 44,28 %

- pozostałe wydatki -12657364,45 zł tj. 17,30 %

Następnie Starosta omówił wszystkie zadania inwestycyjne wydatki majątkowe

zrealizowane w 20 l4r.

Wolne środki finansowe za lata ubiegłe wyniosły 3469291,50 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014r wyniósł 6 129 118,09 zł i są to

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a 9326054,90 zł to kwota

potencjalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego



Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Poziom tych zobowiązań i poręczeń

jest bezpieczny dla utrzymania przez powiat płynności finansowej.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym

składającą się z bilansu z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu

jednostek budżetowych, zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,

zbiorczego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Na koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym zwrócił się

do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz podziękował radnym,

pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014r., sprawozdanie finansowe, informacja o

stanie mienia powiatu oraz przemówienia Starosty stanowią załącznik nr 3 do

protokołu.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014r,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę Nr SO -

0954/34/5/Ko/20 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2014 rok wraz

z informacją o stanie mienia Powiatu. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik

nr 4 do protokołu.

c. dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki otworzył dyskusję odnoszącą SIę do

przedstawionego przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu za 2014r. oraz

sprawozdania finansowego.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

d. głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2014.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2014. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr IX/66/20 15 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok;



a. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii

o wykonaniu budżetu powiatu za 2014 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Galemba odczytał Uchwałę

Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2015 roku

w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu

powiatu za 2012 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu

Kolskiego absolutorium za 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna wyraża

pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca się do Rady

Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu

powiatu za 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2014 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański odczytał Uchwałę Nr SO-

0955/31/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za

2014r. Opinia RIO jest pozytywna, wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

c. odczytanie opinii stałych komisji,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił przewodniczących Komisji Rady

Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu

za 2014r.

Pozytywne opime w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014r.

przedstawili:

- przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- Mieczysław Pusty

- w imieniu Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarczej oraz Komisji Prawa

i Porządku Publicznego - przewodnicząca Genowefa Szurgot

przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa

Albin Rudniak. Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

d. dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otworzył dyskusję.

Radny Mieczysław Pusty



Budżet w 2014r. był przez 11 miesięcy wykonywany przez koalicję PSL- SLD i obecna

Rada Powiatu wyraża pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu powiatu za

2014r. Komisja Rewizyjna dokonując oceny wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu

zapoznała się z całą dokumentacją w tym temacie. Praktycznie co miesiąc wprowadzane

były zmiany do budżetu powiatu, mimo to zrealizowano wiele zadań i inwestycji

Zadania wykonywane przez Zarząd Powiatu Kolskiego w 2014r. były w pełni zasadne i

wykonywane w sposób racjonalny i prawidłowy.

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kowalewski

Zgadza się, że w 2014r. wykonano wiele zadań i inwestycji, jako przykład podał

wydatkowanie około 1,5 mln zł na odnowę nawierzchni dróg powiatowych.

Zaproponował, żeby w przyszłorocznym budżecie rozważyć możliwość zwiększenia

środków finansowych w tym zakresie.

e. głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2014 rok.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie wniosek Komisji

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego za 2014 rok.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za wnioskiem - 18, przeciw - O, wstrzymało

się od głosu - O. Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium

Zarządowi Powiatu Kolskiego za 2014r, co zostało wyrażone w Uchwale

Nr IX/67/2015, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki pogratulował Panu Staroście całemu Zarządowi

Powiatu za otrzymane absolutorium.

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2014.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki przypomniał, że obszerne sprawozdanie

z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2014 radni otrzymali

w miesiącu marzec br. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i spostrzeżeń

do przedłożonego materiału. Uwag nie było, w związku z czym Przewodniczący Rady Marek

Tomicki stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu

Kolskiego za 2014r. poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 10 Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego.

Projekt omówił naczelnik Zenon Wasiak. Konsultacje społeczne z mieszkańcami

przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym oraz w

innych ważnych sprawach powiatu. Projekt uchwały określa formy i sposób prowadzenia



konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kolskiego, wskazuje kto może wystąpić z

wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji oraz wymaganiami jakie musi spełnić ww.

wniosek. Określa także kto jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie

przeprowadzania konsultacji społecznych oraz sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu

Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr IX/68/20 15 i stanowi załącznik m 11 do

protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/59/20l5 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawi pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej

oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole przedstawił projekt uchwały. W uchwale

podjętej w miesiącu maju nietrafnie oznaczono numer ewidencyjny jednej z działek gruntu,

na których położony jest odcinek drogi m 3489P - ul. Żeromskiego w Kole. Mianowicie

wpisano działkę m .BlI" zamiast właściwej działki m ,,13/1".

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany Uchwały Nr VII/59/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 maja 20l5r. w sprawie

pozbawienia drogi kategorii drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi

powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

IX/69/2015 i stanowi załącznik m 12 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2015r.

Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że szczegółowo omówił

proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawi tylko dodatkowe zmiany,

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały. Dotyczą one:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową z

Gm. M. Koło na zadanie pn.: "Budowa drogi nowoprojektowanej w Kole" - 50000 zł

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem na

zwiększenie wartości zadania pn.: "Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej m

3400P w Ruszkowie Pierwszym" o kwotę 70000 zł do wysokości 370000 zł. Środki na

ten cel pochodzą z pomocy finansowej z Gm. Kościelec w wysokości 35000 zł a po

stronie powiatu z rezerwy inwestycyjnej w wysokości 35 000 zł



3. Zmienia się plan wydatków w PCPR w Kole celem dostosowania planu do zakresu

realizowanych zadań - 28394 zł

4. Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na "Zakup patelni w

SOS- W w Kole" - 6 500 zł

5. Zmienia się plan wydatków w PP-P w Kole na uzupełnienie planu wydatków osobowych

wraz z pochodnymi - 3 596 zł

6. Zwiększa się plan wydatków w Bursie Szkolnej w Kole w związku z koniecznością

wykonania prac remontowych schodów, ciągu pieszego i wejścia do budynku - 40000 zł

Radni nie wnosili uwag do przedstawionych dodatkowych zmian. Komisja Budżetu i

Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych,

za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr IX/70/20 15 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje były udzielane na bieżąco.

Ad 14. Wolne glosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański

Organizowany jest wyjazd wypoczynkowy do Zakopanego w terminie 18-20.09. br. Prosi o

zapoznanie się z programem wycieczki i chętne osoby o zapisywanie się.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Odczytał stanowisko Rady Powiatu Kolskiego w sprawie suszy na terenie powiatu kolskiego

oraz stanowisko w sprawie uruchomienia odkrywki złoża węgla brunatnego "Dęby

szlacheckie" położne go na terenie powiatu kolskiego.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie prZYJęCIe stanowiska Rady

Powiatu Kolskiego w sprawie uruchomienia odkrywki złoża węgla brunatnego "Dęby

Szlacheckie" położonego na terenie powiatu kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 17

radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Stanowisko zostało przegłosowane i

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Następnie przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie przyjęcie stanowiska

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie suszy na terenie powiatu kolskiego. W głosowaniu

uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Stanowisko zostało

przegłosowane i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.



Ad 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady IX sesji o godz. 1455
•

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Przewód . ząC~PoWlatu

Marek Tomteki
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