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Protokół Nr V/20JS

z V sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 lutego 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad V 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, Pana Adama Malińskiego. przedstawicieli partii

politycznych, Komendanta Policji Wiesława Grzegorczyka, Komendanta PSP Roberta

Kropidłowskiego, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik
nr I do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 1210 przybył radny Leszek

Galemba, o godz. li2 radny Grzegorz Fiałkowski).

4.Przyjęcie protokołu z II [ sesji.

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

protokołu, sam zapoznał się z protokołem igo podpisał.

Przewodniczący Rady PO\\ iatu Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad

projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania

publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015 proponuje umieścić go jako pkt 20

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 18 radnych, za - 18.

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 IV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie powiatu w 2014r.

8. Informacja z realizacji zadań w 2014 roku Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożamej w Kole.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

lO. Podjęcie uchwały "'" sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego
dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

I l. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy
ul. Kolejowej 11.

12. Podjęcie uchwały
Ogólnokształcącego
ul. Kolejowej 11.

w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum
dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla
dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu
przy ul. Kościelna 2.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

stawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

stawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

16. Podjęcie uchwały ~ sprawie zamiaru likwidacji Technikum zupełniającego
dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgirnnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum
Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie
przy ul. Mickiewicza 4.

18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

] 9. Podjęcie uchwały w prawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 15r.

20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadani
publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach
powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad.



Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 24 stycznia do 20 lutego 20 15r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

a koniec wystąpienia Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Tornickim

i Wiceprzewodniczącymi Rady Zdzisławem Domańskim i Markiem Kowalewskim w dowód

uznania i podziękowania za wkład wniesiony w tworzenie pozytywnego wizerunku powiatu

kolskiego oraz działr-nia podejmowane na rzecz jego rozwoju i promocji wręczyli dyplom

uznania i kwiaty dla Pana dama Malińskiego, który był inicjatorem przekazania z rnermec

dla Szpitala Powiatowego w Kole i Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego

w Kole i innych placówek z terenu powiatu Kolskiego łóżek sprzętu medycznego,

rehabilitacyjnego oraz mebl i dla świetlic szkolnych.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

Ostatnio wydarzył się pewien incydent, który miał miejsce w kolskiej lecznicy, mianowicie

na jakiś czas zostały zablokowane numery telefonów komórkowych osób, które pracują

w ratownictwie. Z jego rozeznania wynika, ze nie została zapłacona faktura za usługę

telekomunikacyjną w kwocie 500 zł. Taka sytuacja nie powinna się nigdy zdarzyć, ponieważ

zagraża to bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców powiatu kolskiego. Zdaniem radnego

Komisja Rewizyjna powinna przeprowadzić kontrolę dotyczącą gospodarowania wydatkami

w kolskiej lecznicy.

Odpowiedzi udzieliła Barbara Graczyk- Malińska

Wszelkie sprawozdania finansowe są zamieszczane do publicznej wiadomości na stronie

internetowej SP ZOZ w Kole. Poinformowała także, że są trzy kanały łączności szpitala

z jednostkami ratowniczymi. Łączność zapewnia radio, zwykłe połączenie telefoniczne na

nr 112 i telefony komórkowe. Potwierdziła, że jeden z operatorów komórkowych wyłączył

usługę z powodu niezapłaconej faktury, spowodowane to było chwilowymi kłopotami

w płynności finansowej szpitala. Powodem tego stanu było podpisanie umowy z FZ

23 stycznia br. i dopiero od tego dnia szpital mógł wystawiać rachunki za świadczenia.

Na koniec poinformowała, że nie było zagrożenia dla zdrowia i życia dla pacjentów.

Pani dyrektor zwróciła uwagę operatorowi sieci komórkowej, żeby podobne zdarzenie nie

miało miejsca w przyszłości.



Radny Leszek Galemba

Dziękuje Panu dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za realizację interpelacji, którą radny

zgłaszał na poprzedniej sesji.

Radny Jan Stępiński

Poruszył sprawę kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy

ul. Poniatowskiego 21 w Kole. W latach ubiegłych Wojewoda współfinansował pobyt

pensjonariusza, teraz mieszkaniec musi zapłacić 70% swoich dochodów, natomiast pozostałą

kwotę do pełnego kosztu utrzymania wnosi Ośrodek Pomocy Społecznej kierujący daną

osobę. Kwota 3 125 zł jest bardzo wysoka. Nie wszystkie osoby stać na to, aby znaleźć się w

takiej placówce.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

W placówkach dla osób przewlekle somatycznie chorych wskaźnik zatrudnienia nakazuje

zatrudnić 0,6 pracownika na jednego mieszkańca, stąd tak wysoki koszt utrzymania

mieszkańca. Również uważa. że to za duża kwota, ale takie są realia.

Ad 7. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie powiatu w 2014r.

Informację przedstawił Komendant Wiesław Grzegorczyk. Efektywność pracy

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników

Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu. W 2014 r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano spadek zdarzeń

kryminalnych w stosunku do roku 2013 o 36. Zgłoszono ogółem 807 zdarzeń kryminalnych,

co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 95,73%.

Komendant omówił mierniki w kategoriach: wszczęcia postępowań kryminalnych,

przestępstwa gospodarcze. bójki i pobicia, kradzież rzeczy, kradzież z włamaniem

samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój

ikradzież rozbójnicza, przestępstwa narkotykowe.

W ramach prowadzonych działań profilaktyczno- edukacyjnych realizowane były programy:

razem bezpieczniej, bezpieczne miasto, bezpieczna wieś, bezpieczna szkoła, bezpiecznie to

wiedzieć i znać, bezpieczn życie seniora nie daj szansy złodziejowi- oznakuj swój rower.

W ramach tych spotkań zwracano uwagę na bezpieczeństwo dzieci j młodzieży w związku

z zagrożeniami takimi jak alkohol, narkotyki i inne używki, jak nie zostać oszukanym np. na

"wnuczka", jak zabezpieczyć własne mienie, jak bezpiecznie poruszać się po drogach i inne.

W roku sprawozdawczym odnotowano 68 wypadków drogowych, z czego 8 ze skutkiem

śmiertelnym. W ubiegłym roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego nałożyli na



kierujących 12035 mandatów karnych, stosując maksymę "zero tolerancji". Inwestycje

zrealizowane w roku 2014:

- remont Posterunku Policji w Dąbiu,

- modernizacja sali odpraw KPP w Kole

- rozpoczęcie budowy nowej siedziby Komisariatu Policji w Kłodawie.

- remont garaży KPP w Kole przy ul. Prusa 7

a koniec swojej wypowiedzi Komendant poprosił, aby przekazywać mieszkańcom powiatu

kolskiego informacje, aby nie bali się zadzwonić na nr 997.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Sebastian Szczesiak

Poruszył temat naruszenia dóbr osobistych na forum internetowym, czy policja może

przeciwdziałać takim przypadkom? Chodzi przede wszystkim o wpisy internautów na forum I
jednego z regionalnych portali internetowych. Radny postanowił zgłosić do prokuratury

wszczęcie śledztwa z oskarżenia prywatnego w tej materii, ponieważ pewne wpisy w sposób

rażący naruszyły jego dobro osobiste.

Komendant Wiesław Grzegorczyk

W przypadku znieważenia i zniesławienia w Internecie to pokrzywdzony jest zobligowany

do samodzielnego sporządzenia i popierania aktu oskarżenia, są to bowiem przestępstwa

ścigane z oskarżenia prywatnego. Oczywiście każdy poszkodowany może zgłosić się

do policji i wówczas policja wszczyna postępowanie w tej sprawie. Wysyłane

jest zawiadomienie do sądu. pokrzywdzony musi uiścić opłatę w wysokości 300 zł i wówczas

podejmowane są kolejne kroki mające na celu zidentyfikowanie sprawcy.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

ajwięcej takich obraźliwych wpisów na forum intemetowym było podczas ostatnich

wyborów samorządowych, jak wygląda sprawa przedawnienia takich przestępstw?

Komendant Wiesław Grzegorczyk

Przedawnienie wynosi 5 lat.

Radny Mieczysław Pusty

Prosi o informacje na temat dopalaczy na terenie powiatu kolskiego?

Komendant Wiesław Grzegorczyk

W 2014r. odnotowaliśmy spadek przestępstwa narkotykowych. Współpraca z placówkami

oświatowymi i innymi podmiotami tj. Sanepid układa się bardzo dobrze. Na terenie naszego

powiatu problem ten występuje w mniejszym zakresie.



Przewodnicząca Komisji Prawa

pozytywną opinie do informacji.

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

Porządku Publicznego Genowefa Szurgot odczytała

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

Popiera taktykę "zero tolerancji dla przestępców", wysoko ocenia prace naszej Komendy

Powiatowej Policji.

że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na

terenie powiatu kolskiego w 2014r. przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od godz. 1330
- 1345

Ad 8. Informacja z realizacji zadań w 2014 roku Komendy Powiatowej Państwowe]

Straży Pożarnej w Kole

Informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole Robert

Kropidłowski. Powiat obsługuje jedna jednostka ratowniczo- gaśnicza PSP oraz 9 jednostek

OSP należących do KSRG i 83 jednostek OSP spoza KSRG. W 2014r. na terenie powiatu

kolskiego odnotowano 745 zdarzeń o 74 zdarzenia więcej niż w roku 2013. Najczęstszą

przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność osób dorosłych przy posługiwaniu się I
otwartym ogniem w tym papierosy i zapałki, wady urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe,

wady środków transportu. podpalenia. W 2014r. przeprowadzono kontrole w zakresie

przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili

148 kontroli podczas których skontrolowano 168 obiektów i stwierdzono przy tym

60 nieprawidłowości.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono następujące akcje prewencyjne: "Nie wypalaj-

wypalając zabijasz", "Bezpieczeństwo w lesie", "Bezpieczne żniwa", "Czad cichy zabójca",

"Czujka dymu i czujka czadu w każdym domu". Przeprowadzono 50 ćwiczeń na obiektach

i rozpoznanie operacyjne obiektów.

Jednostkę ratowniczo- gaśniczą stanowi 45 funkcjonariuszy pracujących w systemie

zmianowym i 2 strażaków pracujących w systemie codziennym. Do dyspozycji KPPSP

w Kole jest 10 pojazdów samochodowych. Na terenie powiatu kolskiego pracę PSP

wspierają również jednostki OSP. W ich szeregach znajduje się 2982 strażaków ochotników

mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych.

Komenda Powiatowa PSP w Kole otrzymała średni samochód ratowniczo- gaśniczy, wartość

pojazdu wyniosła 632 880 zł. Zakup sfinansowano ze środków:



-Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 343 000

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego- 100000 zł

- Gmina Koło - 99 880 zł

- Powiat Kolski - 60 000 zł

- Gmina Miejska Koło - 30000 zł

Przewodnicząca Komisji Prawa

pozytywną opinię do inform acj i.

Porządku Publicznego Genowefa Szurgot odczytała

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdzi-l,

że Rada Powiatu przyjęła informację z realizacji zadań w 2014 roku Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole przez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4

do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych W Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Projekt przedstawiła naczelnik Anna Pajor, która poinformowała, że ustawa z dnia 19 sierpnia

2011 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadza od

l września 2012r. zmiany w systemie kształcenia zawodowego. Zmiany te podyktowane są

potrzebami polskiej gospodarki i rynku pracy, powiązanych z nimi strategiami rozwoju kraju i

regionów oraz zobowiązań jako państwa członka Unii Europejskiej. Procedura likwidacji

kierunku w szkole wymaga podjęcia intencyjnej uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, co

stanowi podstawę do podejmowania dalszych czynności poprzedzających likwidację kierunku

nauki w tym powiadomienie odpowiednich podmiotów oraz uzyskania opinii kuratora

oświaty. Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum Uzupełniającego dla dorosłych.

W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2013r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru I

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole

przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V/22/2015 i stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.



Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

młodzieży w Zespole Szkól Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla młodzieży. W Zespole Szkół Technicznych w Kole nie prowadzi SIę

naboru do klas pierwszych od 2012r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole

przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- O.

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V/23/2015 i stanowi

załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy

ul. Kolejowej 11.

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmiame ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do

Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych. W Zespole Szkół Technicznych

w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół I
Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych,

za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

r V/24/2015 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego din mlodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kołe przy

ul. Kolejowej 11.

aczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów



do Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla młodzieży. W Zespole Szkół

Technicznych w Kole nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 20121".

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych.

za - 18, przeciw- 0, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie. oznaczona

r V/25/2015 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych w Zespołe Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościeleu

przy ul. Kościelna 2.

aczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmiame ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla dorosłych. W Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2013r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelna 2. W głosowaniu uczestniczyło

18 radnych, za - 18, przeciw- 0, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

oznaczona Nr V/26/20 l 5 i stanowi załącznik m 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogółnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościeleu przy ul. Kościelnej 2.

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zrmarue ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do

Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla dorosłych. W Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych

od 2012r.



Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

W glosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- 0, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie. oznaczona Nr V/27/2015 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały na w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnoksztalcącego dla mlodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2

Naczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie I
oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do

Uzupełniającego Liceów Ogólnokształcących dla młodzieży. W Zespole Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu nie prowadzi się naboru do klas pierwszych

od2012r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opimę do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- 0, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V/28/2015 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klodawie przy ul. Mickiewicza 4

aczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów do Technikum

Uzupełniającego dla dorosłych. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie nie

prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2013r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opmię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru



likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

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

NrV/29/2015 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad ] 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnoksztalcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

przy ul. Mickiewicza 4.

aczelnik Anna Pajor poinformowała, że przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw przewidują zaprzestanie naboru uczniów

do Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie dla dorosłych. W Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie nie prowadzi się naboru do klas pierwszych od 2012r.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zamiaru

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Klodawie przy ul. Mickiewicza 4. W głosowaniu uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr V130/2015 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego dla

dorosłych w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych w Klodawie przy ul. Mickiewicza 4.

Pani Anna Pajor poinformowała, że dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

zwrócił się z wnioskiem o utworzenie Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych z dniem

1 września 2015 roku. Dotychczas absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogl i

kontynuować naukę w uzupełniających liceach ogólnokształcących, jednak na mocy ustawy

z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

z dniem 1 września 2011 roku nie ma naboru do klas pierwszych, a pozostałe klasy I
funkcjonują do wygaszenia. Utworzenie LO stworzy możliwość kontynuowania nauki

iuzyskania wykształcenia średniego osobom dorosłym.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną oprmę do projektu

uchwały.

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

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia

Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie



przy ul. Mickiewicza 4. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw- 0,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V/31/2015 i stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015

rok.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Amelia Woźniak, poinformowała, że skarbnik

proponowane zmiany w budżecie szczegółowo omówił na merytorycznej Komisji Budżetu

i Finansów. Zwróciła uwagę na najważniejsze zmiany, które dotyczą:

- zwiększenia dochodów budżetu powiatu o kwotę 13 000 zł w związku z porozumieniem

pomiędzy Gminą Dąbie a Powiatem Kolskim dotyczącym partycypowania w kosztach

dowozu uczniów do SOS- W w Kole;

- "Zakup silnika zaburtowego do łodzi przeciwpowodziowej w Starostwie Powiatowym

w Kole" kwota 10 JOO zl. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć między §§ w planie

wydatków rozdziału 75421 (zarządzanie kryzysowe) i 75075 (promocjajst)

- oświata i wychowanie -13 000 zł z przeznaczeniem m.in. na "Zakup maszyny

do czyszczenia powierzchni w sali gimnastycznej przy ZSP w Kłodawie"

- pomoc społeczna - 50 000 zł - z przeznaczeniem na remont systemu p.poż. w Domu

Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21.

Uwag do projektu uchwały nie wnoszono.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty przedstawił pozytywną

opinię do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

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 od głosu- O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr V/32/2015 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach

i ulicach powiatowych na terenie miasta Kola w roku 2015.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Burmistrz miasta Koła wystąpił do

Zarządu Powiatu Kolskiego z propozycją zawarcia porozumienia dot. utrzymania czystości na

drogach powiatowych na terenie Miasta Koła w roku 2015. Zadanie będzie zrealizowane

w terminie od 01.04.20151'. do 31.10.2015r. Powiat Kolski zobowiązuje się przekazać Gminie

Miejskiej Koło dotację na ten cel w łącznej wysokości 94 500 zł. Środki będą przekazywane

w 7. miesięcznych transzach w wysokości po 13 500 zł.



Radny Ryszard Kasiorek

l. Co z utrzymaniem zimowym dróg powiatowych na terenie Miasta Koła?

2. Kto będzie nadzorował wykonywanie prac?

Sekretarz Andrzej Tomczyk

l. W tym zakresie nic się nie zmienia.

2. W porozumieniu jest zapis, że nadzór będzie należał do Powiatowego Zarządu Dróg

w Kole.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał Ławniczak i przewodniczący Komisji Budżetu

i Finansów Mieczysław Pusty odczytali pozytywne opinie do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w zakresie

utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach iulicach powiatowych na terenie miasta

Koła w roku 2015. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za- 18, przeciw -O, wstrzymało

się od głosu- O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V/33/2015 i stanowi

załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelację.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielane były na bieżąco.

Ad 22. Wolne głosy i wnioski.

Radny Albin Rudniak

Proponuje, aby sesje Rady Powiatu Kolskiego rozpoczynały się o godz. 1300

Przewodniczący Rady Marek Tomicki proponuje, aby projekt uchwały przygotować na

następną sesję i radni w wyniku głosowania zdecydują czy ma być zmieniona godzina
. ..rozpoczęcia sesj 1.

Ad 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady V sesji ~

Protokołowała:

Majwina Morzycka

Przewodn' ąc~ Powiatu

Marek Tomteki
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