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Protokół Nr XXVI/2020

z XXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 28 maja 2020r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 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 21 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXV 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 XXV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.



6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Jana Bartczaka na temat
melioracji w powiecie kolskim.

8. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za
2019r.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019r.

10. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w I
kwartale 2020r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Kole.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele
garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej "Cichy Kąt".

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy
Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 20 19r."

14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXV/182/2020 w sprawie utworzenia Branżowej
szkoły II stopnia w Kole.

15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXV/183/2020 w sprawie włączenia Branżowej
Szkoły II stopnia w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole, ul. Kolejowa 13,62-600 Koło.

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację



przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację
przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

29. Wolne głosy i wnioski.

30. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

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

sprawozdania międzysesyjnego Starosta nadmienił, że w dniach 18 - 19 maja w Domu Pomocy

Społecznej przy ul. Blizna i przy ul. Poniatowskiego przeprowadzono akcję pobierania próbek na

obecność koronawirusa. Przebadanych zostało w sumie 275 osób pracowników i pensjonariuszy.

Analiza próbek wykazała, że na chwilę obecną nie odnotowano potwierdzonych przypadków

zachorowania na COVID - 19.

Starosta na koniec swojego wystąpienia przekazał informację, że SP ZOZ w Kole ogłosił przetarg na

zadanie "Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole". Koszt inwestycji wyniesie 4 885 77,00 zł, udało się pozyskać środki z

rezerwy budżetu państwa w wysokości 1 200 000,00 zł.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radna Alicja Wapińska zapytała czy jest możliwość wykonania remontu ulicy Konopnickiej w

Kole. Interpelacja stanowi załqcznik nr 5 do protokołu.

Korzystając z okazji radna z okazji przypadającego w dniu 27 maja Dnia Samorządowca złożyła

wszystkim Samorządowcom, Panu Staroście, Radnym oraz pracownikom Starostwa życzenia



wytrwałości w tak niezmiernie ważnej odpowiedzialnej służbie oraz powodzenia w realizacj i

nowych zadań.

Przewodniczący rady Marek Świątek dołączył się do życzeń, a radny Marek Banaszewski jako

ciekawostkę powiedział, że w dniu 27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze wybory samorządowe.

Radny Marek Tomicki interpelował o utworzenie dodatkowego przejścia dla pieszych przez ul.

Dworcową w Babiaku, na wysokości parku, wzdłuż drogi wojewódzkiej: Plac Wolności i ul.

Warszawska. Interpelacja stanowi załqcznik nr 6 do protokołu.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2019r.

Sprawozdanie przedstawiła dyrektor Iwona Wiśniewska. W 2019r. leczenie szpitalne

obejmowało oddziały: Wewnętrzny I, Wewnętrzny II, Dziecięcy, Chirurgiczny, Ginekologiczno-

Położniczy oraz Noworodkowy. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Kole w 2019 r. ogółem hospitalizowano i leczono 9 084 osób.

W lecznicy w Kole w roku 2019 działało 7 poradni specjalistycznych, w ramach których udzielono

20 045 porad, w tym:

- poradnia kardiologiczna - 5 327 porad;

- położniczo-ginekologiczna - 1 960 porad;

- urologiczna - 2 169 porad;

-chirurgii ogólnej - 7 336 porad;

- onkologiczna - 759 porad;

- diabetologiczna- 1 003 porad;

- pulmonologiczna- 1 491 porad.

Wszystkie poradnie działały w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Liczba porad udzielona w POZ wynosiła 31 782. Przeciętne zatrudnienie w 2018 wyniosło 239,

natomiast w 2019 -244 zatem wzrosło w porównaniu do roku 2018 o 5 osób. W roku 2019 średnie

wykonanie kontraktu w zakresie umowy z NFZ kształtowało się w wysokości 97,73%.

W SP ZOZ w Kole funkcjonują dwie karetki z dwoma zespołami Podstawowego

Ratownictwa Medycznego oraz jedna karetka ze Specjalistycznym Zespołem Ratownictwa

Medycznego. Dyspozytornia, która przyjmuje i przekazuje zgłoszenia usytuowana jest w Koninie.

Łączna liczba wyjazdów karetek wynosi 5 021. W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole w roku 2019 przeprowadzono 17 postępowań o udzielenie zamówienia w trybie

przetargu nieograniczonego obejmujących swym rodzajem zarówno dostawy, usługi jak i roboty

budowlane. Ogólna wartość zawartych umów w roku 2019 r. wynosi - 8 040 146,66 zł brutto.



W roku 2019 w SP ZOZ w Kole przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w stosunku

do roku poprzedniego wzrosły o kwotę 5 245 592,40 zł. Spowodowane to było wyższymi

przychodami z Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie odnotowano wysokie koszty

działalności operacyjnej. W strukturze kosztów znaczącą pozycję wykazują usługi obce z uwagi na

wprowadzone już w latach poprzednich i kontynuowane obecnie outsourcingi między innymi: usług

sprzątania, żywienia, laboratoryjnych, RTG. Ponadto w usługach obcych znajdują się również

kontrakty podpisane z lekarzami. Na dzień 31.12.20 19r. strata wyniosła l 345 026,20 zł.

Na zakończenie dyskusji p. Wiśniewska powiedziała, że w 2019r. dokonano: rozwiązana

wielu niekorzystnych umów, w tym umów o pracę, zawarto ugody na ratalną spłatę zadłużeń,

dokonano rozbiórki budynku gospodarczego z azbestu i uzupełniono w tym miejscu brakujące

ogrodzenie terenu szpitala. Poza tym dokończono realizację zadania w zakresie rozbudowy szpitala

w tym Bloku Operacyjnego zgodnie z projektem architektonicznym w tym dokonano poprawek źle

wykonanych budowlanych prac wykończeniowych np. wymiana sufitów laminarnych o

dopuszczalnej technologii, poprawki w zakresie źle położonej wykładziny podłogowej, wyposażono

nowy Blok Operacyjny w sprzęt medyczny, meble medyczne i biurowe.

W dyskusji Dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała na zapytanie radnego Ryszarda

Kasiorka w temacie odbioru nowo wybudowanej części szpitala. Inspekcja Sanitarna dokonała

odbioru, następnie do odbioru przystąpi Straż Pożarna. Straż Pożarna do tej pory wydała

zastrzeżenia w zakresie p.poż. dotyczą one: braku opracowania scenariusza rozwoju zdarzeń w

czasie pożaru oraz zamontowania drzwi, które w nie spełniają wymogów p.poż. ponieważ są

ognioszczelne, a powinny być także dymoszczelne. Niedawno został ogłoszony przetarg na zadanie

"Modernizacja Oddziału Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w

Kole". Planuje rozpocząć remont już 01.07. br.

Radna Ewa Ochędalska dopytała czy środki z NFZ pokrywają w całości działalność tych poradni?

Dyrektor Iwona Wiśniewska wyjaśniła, że w 2019r. funkcjonowało 7 poradni specjalistycznych, w

których łącznie udzielono 20 045 porad. Poradnie działały w ramach kontraktu z NFZ. Problem jest

z lekarzami diabetologami, obecnie w poradni diabetologicznej nie są świadczone porady.

Radny Marek Banaszewski zainteresowany był jest stan zobowiązań wymagalnych na koniec

30.04.br. Dyrektor Wiśniewska odpowiedziała, że zobowiązania wymagalne na koniec 31.03. br.

wyniosły 2 166 139,00 zł.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z

działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r. przez

aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.



Ad 8. Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Jana Bartczaka na

temat melioracji w powiecie kolskim.

Dyrektor PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole Jan Bartczak przedstawił działania

podejmowane przez Wody Polskie w zakresie wdrożenia i realizacji ogólnopolskiego Programu

Kształtowania Zasobów Wodnych. W ramach wspomnianego programu jest planowana i

realizowana budowa oraz remont istniejących już zastawek i jazów na rzekach, celem poprawy

bilansu wodnego, zwłaszcza na terenach użytkowanych rolniczo. Dzięki temu w okresach

niedoborów opadów, na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzenia wód,

zapewniające przekierowanie ich do systemów rowów melioracyjnych. Ostatnio z inicjatywy PGW

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole odbyło się spotkanie, na którym nastąpił odbiór inwestycji

polegającej na wybudowaniu na rzece Rgilewka w gminie Grzegorzew nowego jazu dla potrzeb

retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Rgilewki, w celu zapobiegania

skutkom suszy w dolinie. Jest to już trzeci jaz, który powstał na tej rzece. Koszt realizacji zadania

wyniósł 2050587,14 zł. Środki na ten cel pochodziły z budżetu wojewody.

Dyrektor zwrócił także uwagę na partnerstwo wodne, które zakłada wspólne zarządzanie

wodą w terenie, głównie we współpracy spółek wodnych z rolnikami. Powiat kolski jest szczególnie

narażony na zjawisko suszy, ponieważ w gm. Osiek Mały jest odkrywka Węgla Brunatnego.

Ogłoszone jest postępowanie przetargowe na remonty jazów i zastawek na rzece Rgilewce. Zarząd

Zlewni w Kole planuje do końca 2020r. wykonać ww. inwestycje na łączną kwotę 12500000,00 zł.

Kończąc swoje wystąpienie p. Jan Bartczak zaznaczył, że w zakresie utrzymania wałów

przeciwpowodziowych, na terenie administrowanym przez Zarząd Zlewni w Kole planowane jest

wykonanie wykaszania rowów. Koszenie nadmiernie rozrośniętej roślinności na wałach

przeciwpowodziowych jest istotnym działaniem dla zmniejszenia zagrożenia powodziowego. Wały

narażone są na uszkodzenia z wielu stron. Niestety niektórzy mieszkańcy wyrządzają wiele szkód

przejeżdżając quadami przez wały oraz wzdłuż korony wałów, powodując niszczenie wałów

przeciwpowodziowych poprzez obrywanie skarp oraz naruszenie korpusu wałów. Dyrektor

rozmawiał z Komendantem Policji, aby zwiększyć ilość patroli w tym obszarze. Planuje

zorganizować spotkanie z mieszkańcami, aby uświadomić mieszkańców, że takie zachowanie jest

nie odpowiednie.

W dyskusji pierwszy głos zabrał radny Tomasz Barański, który zainteresowany był kiedy zostaną

wykonane inwestycje na rzece Rgilewka w m. Kłodawa? Dyrektor Jan Bartczak odpowiedział, że

planowane jest wykonanie inwestycji w zakresie retencji korytkowej, które obejmuje budowę 6

jazów na rzece Rgilewce w tym 2 jazy będą wykonane w gm. Kłodawa. Jak wcześniej wspomniał

inwestycja ta będzie kosztowała 12 500 000, 00 zł. Przewiduje się, że do końca roku inwestycja

będzie wykonana. Dodatkowo na rzece zostaną przeprowadzone prace związane z oczyszczeniem z



przerostów oraz odmulenie.

Radny Rafał Ławnicżak zapytał czy są programy odbudowy stawów, które zniknęły samoczynnie

poprzez odparowywanie? Dyrektor Jan Bartczak wyjaśnił, ze wykonanie urządzeń melioracji oraz

ich utrzymanie w tym stawów należy do właścicieli gruntów, na których są umiejscowione.

Marszałek Województwa Wielkopolskiego dysponuje środkami, które można przeznaczyć na

budowę i renowację zbiomików wodnych służących małej retencji.

Przewodniczący rady Marek Świątek poruszył temat budowy studni głębinowych. Dyrektor Jan

Bartczak wyjaśnił, że podstawą do rozpoczęcia prac wywiercenia studni głębinowej jest projekt

prac geologicznych opracowany przez hydrogeologa. Takie opracowanie podlega zatwierdzeniu

przez geologa powiatowego. Po wykonaniu odwiertu badawczego, geolog przeprowadza próbne

pompowanie. Na tej podstawie geolog dokonuje obliczenia zasobów wodnych danego ujęcia.

Uzbrojenie studni w pompę i urządzenie pomiarowe pozwala na korzystanie z ujęcia wodnego. Pan

Bartczak podkreślił, że o tym, czy wiercenie studni wymaga pozwolenia, decyduje jej głębokość

oraz wydajność. Studnia o głębokości do 30 metrów i wydajności nieprzekraczającej 5 m3 na dobę

wymaga jedynie zgłoszenia. Jednak studnie głębinowe o głębokości powyżej 30 metrów i

wydajności przekraczającej 5 m3 na dobę wymagają już uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

W celu uzyskania pozwolenia, należy złożyć do Wód Polskich wniosek na budowę studni

głębinowej wraz z dokumentacją geologiczną.

Radny Radomir Piorun powrócił do temat niszczenia terenów wałów przeciwpowodziowych

przez mieszkańców powiatu. Zdaniem radnego umieszczenie znaków ostrzegawczych jest

naj lepszym rozwiązaniem.

Dyrektor Jan Bartczak na zapytanie radnego Łukasza Królasika opowiedział o przeglądach wałów

przeciwpowodziowych, mianowicie pracownicy dokonują przeglądów rocznych i co 5 lat dokonują

szczegółową ocenę stanu technicznego.

Radna Alicja Wapińska zapytała czy można ubiegać się o środki na renowację stawów? Pan Jan

Bartczak powtórzył, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego dysponuje środkami, które

można przeznaczyć na budowę i renowację zbiomików wodnych służących małej retencji.

Marszałek przeznacza na pomoc finansową budowę zbiomików wodnych służących małej retencji -

75 tys. zł/ha, a na renowację zbiomików wodnych małej retencji - 30 000,00 zł/ha. Wnioski można

składać co roku do końca listopada.

Na koniec dyskusji p. Bartczak na prośbę radnego Marka Banaszewskiego przybliżył strukturę

organizacyjną Wód Polskich. Od 1 stycznia 2018 r. funkcjonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie. W skład Wód Polskich wchodzą następujące jednostki organizacyjne: Krajowy

Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie; regionalne zarządy gospodarki wodnej;



zarządy zlewni i nadzory wodne. Zarząd Zlewni w Kole bezpośrednio podlega pod Poznań.

Przerwa w obradach od 11.30 - 11.55 (nieobecni radni Mariusz Kozajda oraz Ryszard
Kasiorek)

Ad 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019r.

Sprawozdanie przedstawiła Dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Według stanu na dzień 31

grudnia 2019r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła 1 283 osoby, z czego 64,3 % (826

osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2018 roku liczba bezrobotnych

zmalała o 130 osób (było 1 413 osób). Do pobierania zasiłku uprawnionych było 249 osób

bezrobotnych, co stanowiło 19,4% ogółu bezrobotnych. Według stanu z końca grudnia stopa

bezrobocia wynosiła 4 %. W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. zarejestrowanych zostało

3787 osób, a wyrejestrowano 3917 osób. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji odeszło 1818 osób,

tj. 46,4% wszystkich wyrejestrowanych. Powiatowy Urząd Pracy w Kole w 2019 r. przyjął od

pracodawców do realizacji 535 ofert pracy na 1012 wolnych miejsc pracy, w tym 26 ofert zostało

zgłoszonych dla osób niepełnosprawnych. Urząd zorganizował 27 giełd pracy na 128 stanowisk

pracy, w których udział wzięło ponad 450 osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W roku

sprawozdawczym w Dziale Ewidencji i Świadczeń wydano 9 284 decyzji administracyjnych,

wpłynęło 21 odwołań od wydanych decyzji administracyjnych. Powiatowy Urząd Pracy w Kole

kontynuował rozpoczęty w poprzednim roku proces digitalizacji zasobów archiwalnych

zgromadzonych w składnicy Urzędu, w postaci akt osobowych, osób bezrobotnych, pozostających w

ewidencji PUP w Kole na przestrzeni 30 lat. Niezbędny sprzęt i infrastruktura do realizacji tego

zadania została zakupiona ze środków pozyskanych na ten cel, pozostających w dyspozycji

Departamentu Informatyki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na chwilę obecną

Urząd posiada w pełni zdigitalizowane 3 gminy Kościelec, Przedecz, Chodów oraz jest w trakcie

prac końcowych nad gminą Grzegorzew.

Starosta Robert Kropidłowski oraz radna Alicja Wapińska podziękowali pracownikom

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za sprawne rozpatrywanie wniosków przedsiębiorców w

sprawie udzielenia wsparcia finansowego w ramach tarczy antykryzysowej.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z

działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2019r. przez aklamację. Sprawozdanie stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.



Ad 10. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego

w I kwartale 2020r.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że informacja była szczegółowo omawiana na

merytorycznej Komisji Spraw Społecznych. Ocena zagrożeń i przestępczości wśród dzieci i

młodzieży na terenie Powiatu Kolskiego w I kwartale 2020r. została przyjęta przez Radę Powiatu

przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy 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 Urzędu Pracy w Kole. W głosowaniu imiennym udział wzięło

19 radnych. W jego 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

1Odo protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVI/187 /2020 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele

garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej "Cichy Kąt".

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz

Ziemniak. Dyrektor szpitala złożyła wniosek o wyrażenie przez Radę Powiatu Kolskiego zgody na

wydzierżawienie działki nr 56/12 o pow. 600 m", będącej w użytkowaniu SP ZOZ w Kole na cele

garażowe i parkingowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej "Cichy Kąt" na okres kolejnych 3 lat,

poczynając od O 1.06.2020r.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50, na cele garażowe i parkingowe wspólnocie

mieszkaniowej" Cichy Kąt". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku

uchwała została podjęta 19 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVI/188 /2020 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.



Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za

2019r."

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

Zarząd Powiatu jest zobligowany do przedłożenia organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji

programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi. W uchwale wymieniona jest liczba

ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu:

zwiększenia aktywności kulturalnej - 20 ofert; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 51

ofert; wsparcie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - 13

ofert; nieodpłatna pomoc prawna - 5 ofert. W 2019r. trzy organizacje odstąpiły od realizacji

zadania, na które otrzymała dotację.

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

projekt uchwały.

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

"Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie za 2019r." W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego

wyniku uchwała została podjęta 19 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 XXVII 189/2020 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr :XXV/182/2020 w sprawie utworzenia

Branżowej szkoły II stopnia w Kole.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek wyjaśniła, że zaszła pomyłka

polegająca na tym, iż w poprzedniej uchwale podano nieprawidłowy adres ZST w Kole. Prawidłowy

adres to ul. Kolejowa 11,62-600 Koło.

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

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającą uchwałę

nr XXV/182/2020 w sprawie utworzenia Branżowej szkoły II stopnia w Kole. W głosowaniu

imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 16 do protokołu.



Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVl/190 /2020 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XXV/183/2020 w sprawie włączenia

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

62-600 Koło.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek wyjaśniła, że podobnie jak w

poprzedniej uchwale zaszła pomyłka polegająca na tym, iż podano nieprawidłowy adres ZST w

Kole. Prawidłowy adres to ul. Kolejowa 11, 62-600 Koło.

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

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniajqcą uchwałę

nr XXV/183/2020 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 19

radnych. Wjego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 18 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVl/191 /2020 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na
2020r.

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

projektu uchwały (załącznik nr 20 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 budżecie powiatu na 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19

radnych. Wjego wyniku uchwala została podjęta 19 głosami "za", Ogłosów "przeciw " i Ogłosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 21 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVI/192/2020 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".



Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel poinformował, że przygotowane

zostały projekty uchwał w sprawie udzielenia przez powiat kolski pomocy finansowej gminom:

Babiak, Chodów, Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Gminie Koło, Gminie Miejskiej Koło, Kościelec,

Olszówka, Osiek Mały i Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". Pomoc finansowa dla poszczególnych gmin jest następująca:

Gmina Babiak- 9 500 zł

Gmina Chodów - 8 000 zł

Gmina Dąbie- 15 000 zł

Gmina Grzegorzew - 9 500 zł

Gmina Kłodawa- 13 000 zł

Gmina Miejska Koło - 3000 zł

Gmina Koło - 9500 zł

Gmina Kościelec - 14 500 zł

Gmina Olszówka - 12 500 zł

Gmina Osiek Mały 8 500 zł

Gmina Przedecz - 4500 zł

Zgodnie z przyjętym założeniem dotacja celowa w łącznej wysokości 107 500,00 zł miałaby zostać

przeznaczona dla jednostek OSP, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jednostki,

które są zarejestrowane w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) otrzymają środki w

kwocie 2 000 zł, jednostki spoza KSRG, będące Jednostkami Operacyj no-Technicznymi (JOT)

posiadającymi zdolność operacyjną otrzymają po 1 500 zł, natomiast pozostałe po 1 000 zł. Kwota

dotacji może zostać wykorzystana tylko i wyłącznie na wydatki związane z gotowością jednostek do

podejmowania działań operacyjnych i bojowych.

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Babiak na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego ". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 23 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 193/2020 i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.



Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodów na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Chodów na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego ". W glosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 25 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19412020 i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dąbie na realizację

przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Dqbie na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego ". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 27 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19512020 i stanowi załącznik nr 28 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Grzegorzew na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu



kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 29 do protokołu.

Ue/lwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19612020 i stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kłodawa na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Kłodawa na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 31 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19712020 i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koło na realizację

przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Koło na realizację przedsięwzięcia pn. " Zapewnienie gotowości bojowej

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego". W

głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 33 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19812020 i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kościelec na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".



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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Kościelec na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 35 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 19912020 i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kolo na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na realizację przedsięwzięcia pn. " Zapewnienie

gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu

powiatu kolskiego". 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 37 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 200 12020 i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Olszówka na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Olszówka na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 39 do protokołu.



Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 201 12020 i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Ad 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie proje/a uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej Gminie Osiek Mały na realizację przedsięwzięcia pn. " Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 41 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 202 12020 i stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Przedecz na

realizację przedsięwzięcia pn.: "Zapewnienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu kolskiego".

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 udzielenia

pomocy finansowej Gminie Przedecz na realizację przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie gotowości

bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej z terenu powiatu

kolskiego". W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego 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 43 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII 203 12020 i stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Ad 28. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.

Ad 29. Wolne glosy i wnioski.

Radna Alicja Wapińska życzyła tegorocznym Maturzystom powodzenia na egzaminach

maturalnych, które rozpoczną się 08.06.br. Korzystając z okazji przekazała także Nauczycielom



oraz Pracownikom Oświaty serdeczne podziękowania za zaangażowanie wysiłek włożony w

kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Wicestarosta Sylwester Chęciński poinformował, że Prezes Zarządu Wyższej Szkoły Handlu i

Usług Magdalena Górska przekazała dwa bony edukacyjne o łącznej wartości 30 000 zł. Bony

otrzyma dwóch uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kolski. Bon

pokryje czesne za 3 lata studiów licencjackich stacjonarnych na dowolnym kierunku.

Przewodniczący rady Marek Świątek przypomniał, że do 30.05. br. radni powmm złożyć

oświadczenia majątkowe.

Ad 30. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXVI sesji o godz. 1300

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄ.CY
Rady PowiahyKolskiego
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