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Protokół Nr XXV/2020

z XXV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 kwietnia 2020r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXV- sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 9°0 dokonał przewodniczący rady

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący _rady powitał radnych, naczelników wydziałów, dyrektorów jednostek, media i

wszystkich obecnych.

CJ 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 21 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

"

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Przewodniczący rady -poddał p?_dgłosowanie p~otokół z XXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty 21

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 głosowanie przyjęcie porządku

obrad. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad
. .

został przyjęty 21 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny

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

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu:.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.



6. Zapytania i interpelacje.

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

Kole.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2019 rok.

9. Podjęcie uchwały 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 2020r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.

12.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół

Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13,62-600 Koło.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem prowadzącym

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

c
Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za m-c kwiecień. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu. Podczas

referowania sprawozdania międzysesyjnego Starosta nadmienił, że w dniu 16.04.2020r. Wojewoda

Wielkopolski ogłosił zatwierdzone przez Premiera RP Mateusza Morawieckiego listy

dofinansowania zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Kolski otrzymał

dofinansowanie do realizacji zadań:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu" z dofinansowaniem

w kwocie 1 809 112,69 zł

- "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" z dofinansowaniem w

kwocie 4 536 371,51 zł.

Na liście rezerwowej znalazła się inwestycja "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku
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Ruszków Drugi - Police Średnie'L,

W dalszej kolejności Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację na temat

funkcjonowania jednostek, które aby zminimalizować skutki spowodowane COVID-19 podejmują

następujące działania:

- Powiatowy Urząd Pracy w Kole'Tudziela wsparcia finansowego dla przedsiębiorców w ramach

tarczy antykryzysowej: prowadzony jest nabór wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

Do tej pory wpłynęło 1850 wniosków, wypłacone zostały pożyczki na kwotę 2 600 000,00 zł, dla

523 mikroprzedsiębiorstw. Łączna liczba zatrudnionych pracowników ujęta we wnioskach to 665

osoby. Nadal prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorcy,

małego i średniego przedsiębiorcy z tytułu spadku obrotów gospodarczych, z przeznaczeniem na

pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na

ubezpieczenia. Powiatowy Urząd Pracy w Kole otrzymał z rezerwy Ministra Pracy i Polityki

Społecznej na ww. formy wsparcia środki w wysokości 10000000,00 zł._.

- do Domów Pomocy Społecznej dotarły środki z rezerw materiałowych od Wojewody

Wielkopolskiego. W przyszłym tygodniu zostaną wykonane badania wykrywające obecność wirusa

SARS-Co V-2 dla wszystkich mieszkańców Domów Pomocy Społecznej dla pracowników tych

placówki.

Na koniec Starosta z okazji "Dnia Strażaka" złożył wszystkim druhnom i druhom z terenu

powiatu kolskiego wyrazy ogromnego szacunku i uznania, a także podziękowariia za codzienne

realizowanie zadań oraz stałe wzbogacanie dorobku pożarniczego.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Tomasz Barański w imieniu druhów strażaków podziękował za życzenia z okazji Dnia

Strażaka. Radny wspomniał, że Rada Powiatu Kolskiego na ostatniej sesji uchwaliła środki na

zakup materiałów i usług niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa oraz zakup testów

diagnostycznych dla personelu medycznego oraz służb mundurowych. W związku z powyższym

radny zadał pytanie ile środków zostało wydatkowane na wykonanie testów wśród ww. osób?

Radny Jarosław Sobański pogratulował otrzymania dofinansowania w ramach Funduszu Dróg

Samorządowych na realizację 2 inwestycji. Nadmienił, iż w dodatkowych zmianach do projektu

Uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na 2020r., które radni otrzymali w dniu dzisiejszym jest zapis, że zwiększa się plan wydatków

Starostwa Powiatowego w Kole z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa sali

gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole" w kwocie 120 OOO,OOzł,na co konkretnie
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zostaną wydatkowane wspomniane środki?

Radna Alicja Wapińska wnosi o udzielenie pisemnej odpowiedzi czy jest możliwość wykonania

chodnika na ulicy Kolejowej, na odcinku od skrzyżowania z ulica Opałki do skrzyżowania z ulicą

Blizna z nadwyżki budżetowej?

Interpelacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Radna Ewa Och~dalska poruszyła temat suszy i braku wody. Susza jest tematem, który stanowi

problem nie tylko dla rolników, ale także dla wszystkich mieszkańców. Zastanawia się czy rząd

wypracuje propozycje pomocy suszowej dla rolników, którzy najbardziej potrzebują wsparcia w tym

czasie?

Starosta Robert Kropidłowski oraz Wicestarosta Sylwester Chęciński udzielili odpowiedzi na

zapytania radnych:

- Tomasza Barańskiego - środki na walkę z COVID-19 uchwalone przez Radę Powiatu na

poprzedniej sesji w kwocie 100 000,00 zł planowano rozdysponować w sposób następujący 60

000,00 zł z przeznaczeniem 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 pochodziły z rezerwy celowej na

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Po sesji okazało się, że środki na

wykonanie testów diagnostycznych dla personelu medycznego, straży, druhów ochotników, policji

będą sfinansowane z budżetu państwa. W związku z powyższym Zarząd postanowił, że środki

Powiatu Kolskiego, które miały być przeznaczone na wykonanie testów zostaną wydatkowane na

inne cele, mianowicie: 40 000,00 zł zostaną wykorzystane dodatkowo na zakup odzieży

indywidualnej a 20 000,00 zł przeznaczyć na potrzeby wykonywania dekontaminacji pomieszczeń

szpitala.

- Jarosława Sobańskiego- środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji przebudowy

infrastruktury, która zapewni odpowiednie standardy dla sali gimnastycznej w szkole.

- Ewy Ochędalskiej - Wicestarosta zaproponował, aby na najbliższą sesję zaprosić Dyrektora PGW

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Jana Bartczaka, aby przedstawił jakie plany mają Wody

Polskie w przypadku wystąpienia suszy w powiecie kolskim.



- Alicji Wapińskiej - remont chodnika na ul. Kolejowej może zostać wykonane tylko przy

współpracy Powiatu i Miasta Koła. Zostaną podjęte rozmowy z burmistrzem w tym temacie.

c

Ad 7. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor Iwona Wiśniewska omówiła bieżącą sytuację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej w Kole.

- za I kwartał 2020r. szpital wykonał kontrakt na poziomie 90%;

ogłoszony został przetarg na zadanie "Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole". Koszt inwestycji wynosi 4 885 762,00 zł,

złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania do Wojewody Wielkopolskiego ze środków

z rezerwy budżetu państwa;

- złożono wniosek do Funduszu Sprawiedliwości na kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup

środków ochrony indywidualnej;

- w zakresie odbioru bloku operacyjnego: kompletowana jest dokumentacja niezbędna do dokonania

odbioru nowego budynku szpitala. Wojewódzki Inspektor Sanitarny zarzuca brak projektu

instalacji wentylacyjnej zaopiniowanego przez rzeczoznawcę do spraw sanitarnohigienicznych.

Obecnie p. Wiśniewska poszuk~je osoby, która opracuje projekt instalacji wentylacyjnej oraz

rzeczoznawcy, który go zaopiniuje. Straż Pożarna wydała zastrzeżenia w zakresie p.poż. dotyczą

one: braku opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru (w trakcie realizacji), brak

protokołu ze sprawdzenia współdziałania urządzeń p.poż. w ramach scenariusza rozwoju pożaru.

- w kwestii zakupu respiratorów p. Wiśniewska wyjaśniła, że zamówiono 2 respiratory. Jeden

przenośny (będzie umieszczony w ambulansie) jeden stacjonarny (będzie umieszczony na bloku

operacyjnym). Środki na zakup ww. sprzętu zostały zabezpieczone przez Radę Miejską w Kole

oraz Radę Powiatu Kolskiego.

Dyrektor Iwona Wiśniewska przedstawiła działania podejmowane przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w związku z pandemią koronawirusa w Polsce.

W dniu 5 marca br. Zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Kole wprowadzono całkowity zakaz

odwiedzin w kolskim szpitalu. Natomiast w dniu 11 marca br. wprowadzony został całkowity

zakaz wizyt przedstawicieli medycznych i handlowych. Zakaz obowiązuje do odwołania. Każdy

pacjent, który zgłosi się do szpitala w pierwszej kolejności wypełnia ankietę- wywiad w kierunku

koronawirusa. Otwarte jest jedno wejście do szpitala, które w godz. 8.00-15.00 pilnuje Straż

Miejska. Personel medyczny i pacjenci, którzy wchodzą do szpitala mają mierzoną temperaturę i

muszą posiadać maseczkę. Sukcesywnie zamawiane są środki ochrony osobistej, kombinezony,
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maseczki, przyłbice, _czapki, ochraniacze na buty, środki dezynfekujące, Szpital posiada

odpowiednią ilość środków indywidualnej ochrony. Przeprowadzono szkolenie dla personelu

medycznego w zakresie postępowania w przypadku pacjenta zakażonego koronawirusem oraz

prawidłowym użytkowaniu środków ochrony osobistej. Codziennie pracownikom przekazywane

są bieżące informacje otrzymywane od Ministerstwa Zdrowia, NFZ, Głównego Inspektora

Sanitarnego; Pracownicy firmy sprzątającej prowadzą wzmożone czynności w celu dezynfekcji

powierzchni i sprzętu. Ograniczono wizyty pracowników laboratorium w oddziałach szpitalnych,

z których pobierali materiał do badań, próbki są dostarczane przez personel medyczny do

laboratorium, część pracowników administracyjnych wykonuje pracę w formie zdalnej.

Zostały opracowane procedury postępowania w przypadku: transportu pacjenta z

podejrzeniem zakażenia koronawirusem, podejrzenia o zakażenie pacjenta po urazie, na wypadek

śmierci pacjenta chorego na COVID-19. Obecnie nie wykonuje się planowanych operacji,

wykonywane są tylko nagłe zabiegi operacyjne. Zdecydowano, że nie będą wykonywane badania

USG, gastroskopii, kolonoskopii, badania w pracowni kardiologicznej. Wycofano się ze

świadczeń rehabilitacyjnych. Specustawa pozwala na użytkowanie obiektów, które nie uzyskały

pozwolenia na odbiór, w związku z tym w nowej części budynku w bloku operacyjnym

zorganizowano awaryjną salę porodową oraz salę operacyjną na wypadek konieczności

natychmiastowej interwencji medycznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia COVID- 19.

W szpitalu jest możliwość diagnostyki pacjenta i personelu koronawirusem w ramach

środków z NFZ (koszt badania to 280 zł, jeżeli wynik ma być wykonany w ciągu 24h oraz 230 zł,

jeżeli wynik ma być podany do 48h). Nie ma ograniczeń do ilości wykonywanych badań wśród

pracowników szpitala i pacjentów- Istnieje także możliwość komercyjnego wykonania badania

serologiczne polegające na identyfikacji przeciwciał IgM i IgG specyficznych dla koronawirusa

S:ARS-CoV-2.

Przed budynkiem szpitala straż pożarna rozstawiła dwa namioty, jeden z nich służy jako

miejsce dezynfekcji sprzętu i odzieży ochronnej pracowników szpitala i pogotowia, drugi jest izbą

przyjęć, w której dokonuje się selekcji pacjentów na tych, którzy mogą bezpiecznie zostać

przeniesieni na oddziały oraz tych, co -do których występuje podejrzenie koronawirusa.

Dyrektor Iwona Wiśniewska na zakończenie swojego wystąpienia złożyła podziękowania za

wszelkie wsparcie, które placówka otrzymuje nie tylko od władz powiatu, jednostek, ale także od

mieszkańców powiatu. Szpital ściśle współpracuje z Inspekcją Sanitarną, Strażą Pożarną

podmiotem tworzącym. Cieszy fakt, że personel medyczny w walce z pandemią nie jest sam.

Podczas dyskusji radna Alicja Wapińska odczytała podziękowanie dla wszystkich osób

zatrudnionych w służbie zdrowia, inspekcji sanitarnej, policji, straży za pełną poświęcenia służbę na



rzecz mieszkańców. Podziękowania skierowała szczególnie do lekarzy, pielęgniarek i ratowników

za pełną poświęceń pracę. Radna wręczyła dla pracowników szpitala maseczki dla personelu

szpitala. Podziękowania stanowiq załqcznik do protokołu. Dyrektor Iwona Wiśniewska

podziękowała za miłe słowa oraz podarunek, służby medyczne podejmują wiele działań aby

mieszkańcy powiatu czuli się bezpiecznie, przy okazji zwróciła uwagę, aby wszyscy nosili maseczki

i dbali o higienę rąk, gdyż wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową.

W dyskusji głos zabrał także radny Tomasz Barański, który zapytał ile testów

diagnostycznych zostało wykonanych na pracownikach służby zdrowia? Dyrektor Iwona

Wiśniewska odpowiedziała, że testów wykonano niewiele wśród pracowników, ponieważ nikt z

personelu medycznego nie miał kontaktu z osobą zakażoną. Jeżeli dana osoba nie miała kontaktu z

osobą zarażoną i nie przybywała w ciągu ostatnich 14 dniach za granicą, to nie ma podstaw do

wykonywania testów. Profilaktycznych testów się nie wykonuje, do tej pory wykonano l test

ratownikowi medycznemu. Wszystkie testy dla pracowników służby zdrowia są finansowane przez

NFZ. Radny Lech Spliter nadmienił, że miał do czynienia z pacjentem, u którego było podejrzenie

zarażenia koronawirusem. Wyniki testów okazały się jednak ujemne. Uważa że pracownicy

medyczni powinni mieć wykonywane testy diagnostyczne. Radny nawiązał do pilnej potrzeby

odbioru bloku operacyjnego, wszelki usterki powinny zostać w trybie natychmiastowym usunięte.

Przerwa w obradach od godz. 10.45 -10.55

Ad 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie kolskim za 2019 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali odpowiednie informacje z

materiałami na sesję. Po czym stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomocy

społecznej za rok 2019 dla powiatu kolskiego przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały 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 2020r.

Dyrektor Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2020r. Razem środki wynoszą 2 789

956,00 zł z tego na rehabilitację zawodową 15 000 zł, na społeczną 2 774 956,00 zł. Plan finansowy

na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych przez osoby



niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Największe _zapotrzebowanie jest na dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota 470 000,00 zł.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według

algorytmu PFRON-u na 2020r. są zaplanowane w wysokości 1 742 160,00 zł. Dodatkowo

zaplanowano kwotę 130 000,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały 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 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło

20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami "za", O głosów "przeciw" i O

głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/180/2020 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

G

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Łukasz

Ziemniak. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki=Zdrowotnej w Kole wystąpiła z

wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy pomieszczeń o łącznej powierzchni

36 m 2 na okres 3 lat z firmą Catering i Gastronomia z siedzibą 62-600 Koło, Powiercie 3. Zawarcie

powyższej umowy zapewni pacjentom szpitala możliwość korzystania z usług gastronomicznych.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

·W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21

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 XXV/181/2020 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.



Utworzenie od 0_l.09.2020r. Branżowej Szkoły II stopnia przy Zespole Szkół Technicznych w Kole

jest elementem realizacji kolejnego etapu re-formy edukacji, która zakłada dwutorowość kształcenia.

Zasadność utworzenia branżowej szkoły II stopnia wynika z funkcjonowania w tym zespole

Branżowej Szkoły I stopnia.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia

Branżowej Szkoły II stopnia w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. Wjego wyniku

uchwała została podjęta 21 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów "wstrzymujących się". Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 doproto~?łu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/182/2020 i stanowi załqcznik nr 11 do protokołu.

Ad 12.Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu

ej Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600 Koło.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Na mocy uchwały włącza się Branżową Szkołę II stopnia do Zespołu Szkół Technicznych w Kole,

ul. Kolejowa 11, w której skład wchodzą: Branżowa Szkoła I stopnia, Technikum, Liceum

Ogólnokształcące. Kontynuacja nauki w Branżowej Szkole II stopnia pozwala uzyskanie

wykształcenia średniego branżowego i po zdaniu egzaminu z kwalifikacji uzyskanie dyplomu

technika.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie włączenia

Branżowej Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13, 62-600

Koło. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21

(__ głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 12 doprotokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/183/2020 i stanowi załqcznik nr 13 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kolski jest organem

prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.

Wprowadzone zmiany do uchwały Nr XVIII/129/20219 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30.10.2019r. jest doprecyzowaniem zapisów zawartych w rocznym rozliczeniu dotacji otrzymanej z



budżetu Powiatu Kolskiego.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały

Nr XVIII/129/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia

trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat

Kolski jest organem prowadzącym oraz trybu przeprowadzania kontroli - prawidłowości ich

wykorzystania. Wgłosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. tvjego wyniku uchwała została podjęta

21 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/184/2020 i stanowi załącznik nr 15do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

CI 2020r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania

projektu uchwały (załącznik nr 16 do protokołu).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 20 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami" za", O głosów "przeciw" i O

głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 17

do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/185/2020 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

e)
Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i

dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego

wyniku uchwała została podjęta 21 głosami "za",. O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXV/186/2020 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.



Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.,

Starosta i Wicestarosta udzielili odpowiedzi na zapytania i interpelacje na bieżąco.

Ad 17. Wolne glosy i wnioski.

Radna Alicja Wapińska podziękowała za utworzenie na stronie Starostwa Powiatowego w Kole

zakładki kalendarium.

Ad 18. Zamknięcie obrad

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXV sesji o godz. 1150

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄ.CY
RadYHOW)a~, f<.oISkiego
/hd( "tIJr'-l/(
Marek w,i~k
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