
BRZ.0002.4.2015

Protokół Nr IV/2015

z IV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 29 stycznia 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad VI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 12°°.

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 21 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr l

do protokołu.

4.Przyjęcie protokołu z III 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 zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego

porządku obrad. Nikt nie zgłosił, w związku z tym porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z III sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności w 2014r. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2014

roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na rok 2015.



11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2015 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu właściwego

do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego

Rady Powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Kolskiego do Zgromadzenia

Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole części nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie stacji

dializ.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu

administracji rządowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Powiatowej

Komisj i Bezpieczeństwa i Porządku.

J 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

J 9. Zamknięcie obrać.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności miedzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc styczeń 2015r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 29 grudnia do 23 stycznia 2015r. Materiały te stanowią załącznik m 2 do

protokołu.

Starosta w SWOIm wystąpieniu poinformował, że uczestniczył w Konwencie Powiatów

Wielkopolskich. Na tym posiedzeniu dokonano wyboru przewodniczącego, którym został

Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki. 5.02. br. odbędzie się pierwsze posiedzenie Związku

Powiatów Polskich, delegacja z województwa wielkopolskiego pojedzie w osobach:

- Krzysztof Nosal Starosta Kaliski - delegat do Zarządu Związku Powiatów Polskich;

- Ireneusz Kozecki Starosta Nowotomyski - delegat do Komisji Rewizyjnej ZPP;

- Mariusz Seńko Starosta Turecki - delegat do Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia;

- Wieńczysław Oblizajek Starosta Kolski - delegat do Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Ruchu Drogowego;

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Leszek Galemba

1. Zgłasza zły stan drogi Sokołowo- Kamień.



2. Zwraca uwagę na niewykaszane od lat rowy przydrożne.

3. Na drodze do Kiełczewa znak drogowy ustąp pierwszeństwa jest ustawiony 8 m przed

skrzyżowaniem, jest on za blisko, zagraża to bezpieczeństwu na drodze. Prosi o podjęcie

działań i przesunięcie tego znaku minimum o 50 m.

Radny Jan Stępiński

W sprawozdaniu z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014r. można było

przeczytać, że 40% dróg powiatowych, które nie były przebudowywane ani odnawiane nadają

się do pilnej naprawy pod rygorem zamknięcia do eksploatacji. Stan dróg powiatowych jest

bardzo zły i uważa, że trzeba coś zrobić z tą sytuacją. Wnioskuje o zorganizowanie spotkania

Rady Powiatu lub właściwej merytorycznie Komisji i podjąć dyskusje na temat remontów

dróg powiatowych. Chciałby, aby mieszkańcy otrzymali informacje, które drogi będą

remontowane.

Radny Mieczysław Pusty

Wyrażą niezadowolenie z faktu podniesienia przez Radę Miejską w Kole opłat za parkowanie

na terenie Miasta Koła.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Prosi o udzielenie odnowiedzi na następujące pytania:

I. Powiat Kolski w latach 2007-2014 realizował inwestycję z udziałem środków z

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, czy do kasy powiatu wpłynęły

wszystkie zakontraktowane należności z tego programu czy nie ma zagrożeń konieczności

zwrotu otrzymanych środków?

2. Czy w ramach przeprowadzonych inwestycji są także takie, które nie osiągnęły

zakładanych wskaźników rezultatu, jeśli tak to, które i jakich wskaźników to dotyczy?

W umowie dotyczącej realizacji inwestycji Kłodawa- Przedecz- Rybno był zapis

dotyczący utworzenia na obszarze gminy Przedecz na 20 ha terenu pod aktywizację

gospodarczą. Czy władze Przedcza wiedzą o obowiązku uchwalenia planu

zagospodarowania przestrzennego w tym zakresie? Zgodnie z zapisami w umowie taka

uchwała powinna być podjęta w ciągu roku od zakończenia inwestycji, czyli od

19.11.2012r. Są obawy, że jeżeli gmina nie dotrzyma warunków umowy to Powiat Kolski

będzie zmuszony zapłacić karę w wysokości 6 500000 zł. Proponuje, aby Zarząd Powiatu

zmobilizował Radę Miasta i Gminy Przedecz o podjęcie stosownej uchwały.



Radny Leszek Galem ba

W odniesieniu do interpelacji Pana Przewodniczącego Marka Tornickiego uważa, że strefa

gospodarcza powinna raczej być utworzona w gminie Koło lub w Dąbiu gdzie jest bliżej do

autostrady niż w Przedczu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

1. Odpowiedź na interpelacje Przewodniczącego Marka Tomiekiego

Unia Europejska ustanawia różne przepisy, które potem państwa członkowie muszą wdrożyć.

Jeżeli jest możliwość i kwalifikujemy się do programu, to korzystamy ze środków unijnych.

Ustanowienie terenu pod strefę przemysłową w Przedczu było od początku zapisane w

umowie. Przedecz ma obwodnicę, ma możliwość tworzenia planu zagospodarowania

przestrzennego i Rada Miejska w Przedczu powinna podjąć taką uchwałę.

Jest propozycja Wicepremiera Piechocińskiego, aby w każdym powiecie powstały strefy

inwestycyjne.

2. Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego

W powiecie kolskim mamy 460 km dróg, czyli można powiedzieć, że jesteśmy w czołówce.

Przypomina, że powiat otrzymał drogi, którymi kiedyś dysponował Urząd Wojewódzki a ten

z kolei brał każdą drogę. nawet ścieżkę przez las, bo od tego naliczano im amortyzację.

Ponadto powiat kolski dostał 2 mosty, gdzie opracowana była dokumentacja za 120 000 zł i

trzeba było szybko zrobić remont tych mostów. Utrzymanie takiej infrastruktury drogowej

jest bardzo kosztowne i nie stać nas na naprawę wszystkich odcinków dróg. Nakłady są niskie

w przeliczeniu na kilometr. Jest problem z samorządami gminnymi dotyczący przejmowania

dróg. Propozycja przekazania wyremontowanej już ul. Żeromskiego w Kole gminie miejskiej

Koło jest już przedkładana którąś kadencje. Zgadza się z radnymi, że trzeba remontować

drogi, dokonywać wycinki drzew, tylko na wszystko potrzeba pieniędzy. Przy obecnym

poziomie finansowania powiatów nie będzie dobrych dróg, dobrze funkcjonującej oświaty

czy szpitala.

3. Odpowiedź na interpelacje radnego Mieczysława Pustego

Obserwujemy, co się dzieje w Mieście Kole, jednak problemów Rady Miejskiej w Kole nie

przenosimy na obrady Rady Powiatu.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności w 2014r. Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa

Porządku.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu

Kolskiego za 2014r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję. Sekretarz Komisji

Andrzej Tomczyk poinformował, że sprawozdanie zawiera krótką tematykę każdego



posiedzenia. Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, z czego 3

zorganizowano wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. W skład

Komisji wchodzi 8 członków oraz dodatkowo w charakterze eksperta- doradcy Prokurator

Rejonowy w Kole. Na spotkaniach omawiane były sprawozdania z działalności powiatowych

służb, inspekcji i straży.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku w roku 2014 poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2014

roku.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Anna Pajor poinformowała, że zgodnie

z zapisem art. 30a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela radni otrzymali razem z materiałami na

sesję sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w 2014 roku, w szkołach prowadzonych przez powiat kolski.

Z wyliczeń wynika, że nie będzie dopłaty do żadnego ze stopni.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2014 roku, w szkołach prowadzonych

przez powiat kolski przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na

201Sr.

Plan pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r. odczytał wiceprzewodniczący Marek

Kowalewski. Przewodniczący Marek Tomicki dodał, że jeden z radnych wnioskował, aby

sesję rozpoczynały się o godz. 13°°, ale nie została ta propozycja zaakceptowana przez

pozostałych radnych.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie rocznego

planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015 rok. W głosowaniu brało udział 2 l radnych, za

- 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - l. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr

IV/14/2015 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Kolskiego na 20 l S rok.

Projekt uchwały odczytał przewodniczący Komisji Leszek Galemba. Uwag do

przedstawionego projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok nie było w



związku, z czym przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw- O,

wstrzymało się - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr IV/l5/2015 i

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego w Kole na 2015 rok.

Plany pracy stałych Komisji przedstawili przewodniczący:

- Budżetu i Finansów- Mieczysław Pusty

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- Prawa i Porządku Publicznego- Genowefa Szurgot

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Albin Rudniak

- Rewizyjnej- Leszek Galemba

Uwag do projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego planu

pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 21

radnych, za - 21, przeciw- O, wstrzymało się - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr lVI 16/2015 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjecie uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi

przewodniczącego Rady Powiatu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał projekt uchwały, w której

wskazuje się wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Zdzisława Domańskiego do dokonywania

czynności związanych z wyjazdami służbowymi przewodniczącego Rady Powiatu.

Uwag do projektu nie było, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wskazania wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

właściwego do dokonywania czynności związanych z wyjazdami służbowymi

przewodniczącego Rady Powiatu. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw

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

Nr IV/17/2015 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.



Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Kolskiego do

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

Projekt uchwały odczytał wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański. Zgodnie z zapisami

Statutu Związku Powiatów Polskich § 16 ust. 4 Rada Powiatu w drodze uchwały desygnuje

delegata do Zgromadzenia Ogólnego. W związku z tym Rada Powiatu Kolskiego wyznaczyła

Starostę Kolskiego Wieńczysława Oblizajka na delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku

Powiatów Polskich w kadencji 2014-2018.

Uwag do projektu nie było, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata Powiatu Kolskiego do

Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich. W głosowaniu uczestniczyło 21

radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr IV118/2015 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zćrowotnej w Kole części nieruchomości z przeznaczeniem na

prowadzenie stacji dializ.

Projekt przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole zwrócił się do Rady Powiatu Kolskiego o wyrażenie zgody na

wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym firmie Da Vita sp z 0.0. z siedzibą we Wrocławiu

gruntu na ul. Poniatowskiego 25 o pow. 304,84 m2 przyległego do budynku stacji dializ, na

okres do 17.11.2025r. z przeznaczeniem na prowadzenie stacji dializ. W dniu 18.11.2005r.

została zawarta umowa dzierżawy gruntu na mocy, której jest pobudowana i prowadzona

stacja dializ. Wydzierżawiona powierzchnia jest jednak za mała i konieczne jest

wydzierżawienie także gruntów przyległych do budynku.

Uwag do projektu nie było, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia przez Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole części nieruchomości z przeznaczenie na prowadzenie stacji

dializ. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu

- o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr IV/19/2015 i stanowi załącznik nr

1O do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił naczelnik Wydziału Promocji i Zarządzania Kryzysowego Zenon Wasiak.

Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania porozumienia pomiędzy Wojewodą

Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na prowadzenie badań



specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody

Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem

kwalifikacji wojskowej w 20l5r. dotyczą przeprowadzenia badań lekarskich osób

podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań. Naczelnik Zenon

Wasiak dodał, że w tym roku kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w dniach

02.02. - 27.02. w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.

Uwag do projektu nie było, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw -

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

IV/20/2015 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Deleguję się Panią Genowefę

Szurgot do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję w latach

2014-2017.

Uwag do projektu me było, przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

glosowanie projekt uchwały w sprawie delegowania radnej Genowefy Szurgot do składu

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu uczestniczyło 21 radnych, za

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

oznaczona Nr IV/21/2015 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelację

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa

Odpowiedź na interpelacje radnego Leszka Galemby

l. dot. niewykaszania rowów- pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg podwójnie wykaszali

pobocza oraz skarpy. Niestety PZD nie posiada specjalistycznego sprzętu, czyli kosiarki

wysięgnikowej do wykaszania całego pasa drogowego. Zlecając firmie zewnętrznej

dwukrotne wykaszanie rowów to koszt około 20000 - 30000 zł. Duży problem stanowią

zalegające kamienie, które rzucają do rowów rolnicy, powoduje to potem uszkodzenie

sprzętu podczas wykaszania.

2. Złe ustawienie znaku drogowego ustąp pierwszeństwa na drodze nr 92 Kiełczew- jest to

skrzyżowanie z drogą krajową i organem odpowiedzialnym jest Generalny Dyrektor Dróg

i Autostrad.



Radny Leszek Galemba

Uważa, że trzeba natychmiast przestawić ten znak, nie ma czasu na przekazywanie pism, bo

taka sytuacja stwarza niebezpieczeństwo na drodze. Zgłasza problem i oczekuje wykonania

zadania.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa

Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego

Pracownicy PZD starają się doraźnie zabezpieczać stan drogi poprzez łatanie dziur do czasu,

aż ta droga doczeka się odpowiedniej nakładki. Na remonty cząstkowe wydajemy 550000 zł

dodatkowo zakup masy na gorąco i zimno 350 000 zł - za tę kwotę można wykonać około 4,5

km. Przypomina, że Zarząd Powiatu Kolskiego jako organ wykonawczy Rady Powiatu

Kolskiego corocznie zbiera wnioski Wójtów, Burmistrzów Gmin z określeniem zadania oraz

wartości dofinansowania. Wynika to z przyjętej zasady partycypacji w inwestycjach

drogowych, która zakłada, że dane zadanie drogowe zostaje wprowadzone do realizacji pod

warunkiem zabezpieczenia części środków ze strony Gminy. Proporcje te wynoszą 40%

Gmina, 60% Powiat dla robót nawierzchniowych oraz 50% Gmina, 50% Powiat dla robót

chodnikowych.

Radny Mieczysław Pusty

Zdaje sobie sprawę z faktu, że sytuacja finansowa nie pozwala na przeprowadzenie remontów

na wszystkich drogach, ale problem jest przede wszystkim, w jakości wykonywania tych prac

przez pracowników PZD. Był świadkiem kiedy pracownicy bez żadnego oczyszczenia dziury

uklepali na niej asfalt i pojechali dalej. Tak remontowane drogi nigdy nie będą w dobrym

stanie.

Radny Rafał Ławnic7ak

Jako przewodniczący Komisji Gospodarczej w poprzedniej kadencji zarządził objazd dróg

powiatowych, w obecnej kadencji był wniosek, aby to kontynuować. Proponuje, aby w tym

roku szerzej zająć się problemem dróg, opracować ramowe standardy. Komisja Gospodarcza

już w poprzedniej kadencji wnioskowała, aby w pierwszej kolejności były wykonywane ciągi

dróg, ale niestety władze gminne typowali inne odcinki dróg do remontów. Popiera

propozycję zwołania sesji. na której obecni będą wójtowie i burmistrzowie i głównym

tematem będzie sprawa dróg powiatowych.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Przypomina radnym, że to Rada Powiatu decyduje jakie środki otrzyma Powiatowy Zarząd

Dróg. Bez odpowiednich nakładów finansowych jakość dróg się nie poprawi. Dobrze ocenia

pracę Pana dyrektora Kujawy i jego współpracowników. Zarząd Powiatu wypracował dobrą



współpracę z władzami gmin, które wyrażają zgodę na dokładanie tych 40% do inwestycji.

Uważa, że trzeba podtrzymywać tę współpracę.

Ad 18. Wolne głosy I wnioski

Radny Sebastian Szczesiak

Zwraca się do radnych z prośbą o zajęcie stanowiska w temacie powołania Młodzieżowej

Rady Powiatu, w skład, której wchodziliby przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych z

powiatu kolskiego. Utworzenie takiej Rady nie wiąże się z żadnymi kosztami a pozwoli na

upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych

ludzi w danym środowisku. Młodzież zgłasza się do niego i deklarują chęć brania udziału w

takim przedsięwzięciu.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Inicjatywa bardzo cenna uważa, że wszyscy radni powinni zapoznać się z tym tematem oraz

otrzymać materiały w tym zakresie. Komisje stałe Rady Powiatu również powinny zająć

stanowisko

Radny Sebastian Szczesiak

Zobowiązuje się przesłać wszystkie dokumenty w tej sprawie, aby radni mogli zapoznać się z

tym tematem. Przedstawi standardy funkcjonowania takiej Rady, sposób wybierania,

możliwości pozyskiwania środków na działalność.

Radny Jan Stępiński

Na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych zaproponował, aby wprowadzić elektroniczny

obieg dokumentów. Przewodniczący Rady na sesji rozdał listę, na której radni mogli

zadeklarować, którą formę otrzymywania materiałów preferują i jest zaskoczony, bo tylko 8

osób opowiedziało się za formą elektroniczną. Czy jest możliwość, aby te osoby, które

zadeklarowały chęć otrzymywani materiałów w wersji elektroniczne będą miały zakupione

tablety do odczytywania przesłanej korespondencji?

Sekretarz Andrzej Tomczyk

l. Po przeprowadzonej analizie i po obliczeniu wszystkich kosztów okazało się, że system

elektroniczny wbrew pozorom jest droższy od przesyłania materiałów w wersji papierowej.

Symulacja wstępnych kosztów wygląda następująco:

- wersja papierowa - roczny koszt wysyłania materiałów na sesję Rady Powiatu to około

3000 zł

- wersja elektroniczna - zakup tabletów w hurcie to około 1000 zł x 21 = 21 000 zł podzielić

na okres użytkowania przez 4 lata wychodzi 5 250 zł. Dodać do tego trzeba także wykupienie



rocznego abonamentu internetowego, najtańszy za kwotę 49 zł x 21 = 1000 zł miesięcznie a

rocznie to około 12000 zł.

Jeżeli radny podpisze oświadczenie, że nie chce abonamentu, bo ma dostęp do Internet w

domu, to znowu trzeba zainstalować wi-fi w urzędzie, żebyście na sesji mogli otworzyć

materiały.

Przypomniał, że w poprzedniej kadencji ta forma też była wprowadzona, nawet kilku radnych

zadeklarowało chęć otrzymywania materiałów w wersji elektronicznej, ale potem wycofali się

z tego i przeszli na formę papierową.

2. Odczytał stanowisko Rady Powiatu Kolskiego, w którym Rada popiera protest rolników z

województwa wielkopolskiego w sprawie niekorzystnej sytuacji w rolnictwie. Załącznik nr 13

do protokołu.

Radny Józef Rybicki

Klub radnych PSL na posiedzeniu podjął uchwałę, w której radni popierają przesłanie ww.

stanowiska do ministra rolnictwa.

Rany Leszek Galemba

Klub PiS również popiera stanowisko i też jest za przekazaniem odpowiedniego pisma do

ministra rolnictwa.

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady IV sesji o godz. 1410.

Protokołowała:

Malwina Morzycka
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