
BRZ.0002.6.2015

Protokół Nr VI/2015

z VI sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 marca 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad VI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1200.

2. Powitanie gości

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, dyrekcję Domu Pomocy Społecznej, kierowników

Terapii Zajęciowej, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli partii

politycznych, media oraz wszystkich obecnych

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr l do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 21 radnych (o godz. lio przybył radny Albin

Rudniak).

4.Przyjęcie protokołu z V sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me W11leSlOnOuwag

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

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad

projekt uchwały w sprawie zmiany rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r.

proponuje umieścić go jako pkt 13 a pozo stale punkty przesunąć o jeden.

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

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

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

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z V sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.



6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2014r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością

Powiatu Kolskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20] 5r.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu kolskiego na lata 2015-2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r.

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc marzec 20151'. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 20.02 do 20.03.2015r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek w swoim wystąpieniu poinformował, że na Konwencie

Starostów poruszony został temat zamiaru utworzenia krajowej sieci opieki zdrowotnej. Mają

w niej znaleźć się placówki opieki zdrowotnej spełniające kryteria Ministerstwa Zdrowia, do

których zalicza się m.in. osiągnięcia ekonomiczno- finansowe. Zarząd Powiatu podjął decyzje

o przeznaczeniu kwoty 30 000 zł na sporządzenie audytu w kolskiej lecznicy. Zarząd chciałby

zapoznać się z wynikami kontroli, aby podjąć dalsze kierunki działania.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

1. Interpelacja skierowana do dyrektor SP ZOZ w Kole Pani Barbary Graczyk- Malińskiej

Popiera działania Zarządu Powiatu, dotyczące przeprowadzenia audytu w celu dokonania

zewnętrznej, rzetelnej oceny funkcjonowania szpitala, by w konsekwencji podjąć stosowne

działania.



Przy wjeździe do szpitala w Kole ludzie parkują przed budynkiem szpitala, na trawniku.

To miejsce powinno być ładnie zagospodarowane, bo to jest front budynku, a samochody,

które tam parkują szpecą wizerunek lecznicy. Uważa, że należy podjąć działania, aby

zabronić parkowania w tym miejscu. Realizacja tego zadania nie wymaga nakładów

finansowych, tylko podjęcia odpowiednich decyzji.

2. Interpelacja skierowana do dyrektora PZD w Kole Pana dyrektora Grzegorz Kujawy

a drodze powiatowej w kierunku Dzieraw zostały wycięte drzewa, i nie dokonano nowych

nasadzeń w tym miejscu, prosi o wyjaśnienia?

Radny Leszek Galemba

1. Starostwo Powiatowe w Koninie chce przekazać drogę Koło- Sompolno w Zarząd

Wojewódzkich Dróg, prosi władze powiatu kolskiego o ewentualne poparcie tej

inicjatywy.

2. Brakuje chodnika lub ścieżki rowerowej na odcinku drogi Koło - Izbica Kujawska w

kierunku Włocławka. Prosi Zarząd Powiatu o wsparcie inicjatywy i skierowanie się do

Wojewódzkiego Zarządu Dróg z propozycją partycypacji w utworzeniu chodnika.

3. Obsługa pracowników Starostwa jest na wysokim poziomie i rzetelnie wykonują swoje

obowiązki, w związku z tym zwraca się z prośbą o podwyżki dla pracowników.

Przewodniczący Rady Marek Tornicki

Wymiana auta dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Prosi o pilne rozwiązanie tego tematu.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za

2014r.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

za 2014 rok przez Panią dyrektor Urszulę Polewską poprzedzone zostało wystąpieniem Pana

mieszkańca Domu Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21,

który odczytał wiersz.

Dyrektor Urszula Polewska omówiła naj istotniej sze punkty ze sprawozdania:

- Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole

Dyrektor Polewska skierowała podziękowania do dyrekcji szpitala kolskiego za pomoc

w dostarczeniu w dobrym stanie 20 łóżek pielęgnacyjnych, 8 materacy i 5 szafek

przyłóżkowych oraz inny używany i drobny sprzęt medyczny z Niemiec, przekazany

z inicjatywy Adama Malińskiego.

W 2014r. wykonano zadanie pn.: "Modernizacja (przebudowa) kotłowni w DPS przy

ul. Poniatowskiego 21 w Kole" polegające na zmianie istniejącego systemu ogrzewania

olejowego na kotłownię zasilaną gazem ziemnym. Koszt zadania 150 000 zł, środki pochodzą



w całości z budżetu powiatu. Obecnie będzie realizowany trzeci etap ww. zadania tj.

wstawianie pieca awaryjnego.

Głos zabrał Pana Włodzimierz Skoczylas mieszkaniec DPS przy ul. Poniatowskiego w Kole,

który powiedział, że pensjonariusze Domu mają dostęp do Internetu, ale tylko Ci którzy

mieszkają na parterze, pozostali nie. Internet jest źródłem informacji dla mieszkańców, mają

możliwość oglądania online sesji Rady Powiatu Kolskiego. W związku z tym zwraca się do

radnych z prośbą o sfinansowanie dostępu do Internetu dla wszystkich mieszkańców Domu.

Dom Pomocy Społecznej ul. Blizna w Kole

Z najważniejszych inwestycji przeprowadzonych w Domu należy wymienić: modernizację

pokoi jednoosobowych wraz z łazienkami, wymiana drzwi, zakup mebli, zakup zastawy

obiadowej dla 60 mieszkańców, zakup 2 pralek.

Urszula Polewska dyrektor PCPR przedstawiła skrótowo realizowane zadania z zakresu

pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Poinformowała o zamierzeniach

i potrzebach w zakresie pomocy społecznej:

- wymiana windy dla mieszkańców w DPS ul. Blizna 55 oraz w DPS ul. Poniatowskiego 21

- utworzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kłodawie

- utworzenie punktu interwencji kryzysowej

- zwiększenie środków finansowych określonych algorytmem

PFRON dla Warsztatów Terapii Zajęciowej

- regulacje płacowe (WTZ, DPS)

- szkolenie rodzin zastępczych, tworzenie nowych rodzin zastępczych.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Cieszy fakt, że pracownicy PCPR korzystają ze środków unijnych na realizacje programów tj.

przekazywanych przez

"Dogonić marzenia". Jest pełen uznania dla Pani dyrektor i jej współpracowników za rzetelne

i sumienne wykonywanie swojej pracy na rzecz osób korzystających na co dzień z pomocy

społecznej.

Radny Mieczysław Pusty

W swojej pracy zawodowej spotyka się z dziećmi, którzy byli wychowywani przez rodziców

zastępczych. Młodzież ta jest dobrze wychowana, uważa, że powinno być więcej kandydatów

na rodziny zastępcze.

Radna Ewa Ochędalska

W imieniu wszystkich radnych podziękowała Pani dyrektor i jej pracownikom za prace na

rzecz powiatu kolskiego. Godność człowieka jest najważniejsza i trzeba to uszanować.



Dziękuje także za zwrócenie uwagi dot. utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w

Kłodawie.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Pomoc społeczna zajmuje się osobami chorymi, starszymi, mającymi problemy. Praca w

takim zakresie jest bardzo trudna. Z Panią dyrektor współpracuje już 17 rok ijest zadowolony

z tej współpracy. Pracownicy PCPR są wrażliwi na ludzką krzywdę i wykonują swoje

obowiązki kierując się sercem. Rada wysoko ocenia pracę pracowników PCPR.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię dot. informacji

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2014[.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole za 2014[. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik

nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady ogłosił przerwę w obradach od godz. 1330 do 1350•

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015r.

Dyrektor Urszula Polewska omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2015[. Razem środki wynoszą

l 862 907,00 zł z tego na rehabilitację zawodową 165 000,00 zł, na społeczną l 697 907,00

zł. Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych

przez osoby niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Największe zapotrzebowanie jest

na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota

412 500,00 zł. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów

Terapii Zajęciowej według algorytmu PFRO -u na 2015[. są zaplanowane w wysokości

961 740,00 zł.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną Opll1lę 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 ustalenia

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej



i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015r. W głosowaniu

uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw- O, wstrzymało się - O.Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr VI/34/20 15 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu dzialki będącej

własnością Powiatu Kolskiego.

Projekt przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak, Polska Spółka Gazownictwa Sp z 0.0. z

siedzibą w Warszawie wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej

służebności przesyłu, na nieruchomości, będącej własnością Powiatu Kolskiego, położonej w

obrębie Powiercie, stanowiącej działkę oznaczonej w ewidencji gruntów nr 812, KW 13810.

Złożenie wniosku związane jest z planowaną budową na w/w działce sieci gazowej średniego

ciśnienia wraz z przyłączeniami.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.

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

Powiatu Marek Tornicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obciązenia

służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego. W głosowaniu

uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr VI/35/2015 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

Projekt przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak, Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do

Gminy Miejskiej Koło z wnioskiem o przekazanie w formie darowizny nieruchomości

gruntowej oznaczonej nr działek 9/1, 7/1, 5/3, 6/3,8/1 ark. mapy 34 oraz działek 34/1, 33/1,

35/1,31/3 ark. mapy 35, w związku z regulacją stanu prawnego działek położonych w pasie

drogowym ul. Nagómej. Rada Miejska w Kole w dniu 28 stycznia 2015 roku podjęła uchwałę

Nr V/23/2015 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

gruntowych na rzecz Powiatu Kolskiego.

Przewodniczący Komisji Gospodarczej odczytał 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 nabycia

nieruchomości gruntowej na cel publiczny. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

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

Nr VI/36/20 15 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak który poinformował, że

proponowane zmiany w budżecie szczegółowo omówił na merytorycznej Komisji Budżetu



i Finansów. W związku z tym przedstawił proponowane dodatkowe zmiany które nie zostały

uwzględnione w projekcie uchwały przesłanym radnym. Przedstawione zmiany stanowią

załącznik nr 7 do protokołu.

Zwrócił także uwagę na najważniejsze zmiany, które dotyczą: w dziale Szpitale ogólne -

o kwotę 510 000 zł na zadania:

a) Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu urologicznego do wykonywania

zabiegów na bloku operacyjnym oraz w poradni urologicznej w SP ZOZ w Ko1e"-

150 000 zł

b) Dofinansowanie do zadnia pn.: "Zakup aparatu USG dla SP ZOZ w Kole" -150 000 zł

c) Dofinansowanie do zadania pn.: "Wdrożenie nowych standardów w opiece nad

pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ w Kole"- 300 000 zł

Uwag do projektu uchwały nie wnoszono. Mieczysław Pusty przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię do projektu zmian w budżecie powiatu na

2015r.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok. W głosowaniu

uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VI/37/20 15 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021.

Skarbnik poinformował, że Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje w załączniku dotyczącym

przedsięwzięć wprowadzić nowe zadania pn.:

- "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Koło" - na kwotę 400000 zł z czego:

w 2015r. - 193 400 zł, w 20161'. 206 600 zł. W 2015r. zabezpieczenie środków pochodzi z

dotacji celowej, natomiast w 20 16r. zakłada się pokrycie ze środków własnych,

- "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku A i B Starostwa

Powiatowego w Kole przy ulicy Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27" na kwotę 287 820

zł, z tego w roku 2014 wykonano 39975 zł, a planuje się w latach: 2015r. 95940 zł, 2016r.

95940 zł, 2017 - 55965 zł

- "Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Kole" na kwotę 222 430,20 zł,

z czego: 2015r. 60 000 zł, 20 16r- 70 000, 20 17r. - 70 000 zł, 20 18r. - 22 4630,20 zł

Powyższe wydatki pokrywa się z własnych środków.

Uwag do projektu uchwały nie wnoszono. Mieczysław Pusty przewodniczący Komisji

Budżetu i Finansów przedstawił pozytywną opinię do projektu.



Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego o na

lata 2015-2021 W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało

się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V1/38/2015 i stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na

2015r.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa Albin Rudniak. Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa powołując

się na § 25 ust. 1 pkt 4 Statutu Powiatu Kolskiego Komisja wystąpiła do Przewodniczącego

Rady z propozycją zmiany w planie pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r. godziny
. .. 1200 1300rozpoczęcia sesji z na .

Uwag do projektu uchwały nie wnoszono.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2015r. W głosowaniu

uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr V1/39/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Pani Barbara Graczyk- Malińska - odpowiedź na interpelację radnego Jana Stępińskiego

Zgadza się z wypowiedzią radnego w sprawie parkingu przed szpitalem, ludzie parkują gdzie

jest tylko miejsce wolne. Nie uważa, aby można było uporządkować ten teren bezpłatnie,

negocjuje umowy z wieloma firmami, również tymi, które zajmują się budową parkingów

i nie prawdą jest że postanowienie w tym miejscu znaku "zakaz parkowania" wszystko

załatwi, ludzie i tak będą tam parkować. Jest za opcja wprowadzenia bram wejściowych

iwyjściowych.

Radny Jan Stępiński

Podtrzymuje swoją wypowiedź dot. bezkosztowego zagospodarowania terenu przed

budynkiem szpitala iwyeliminowania parkowania przed frontem szpitala.

Radny Ryszard Pusty

Proponuje, aby pracownicy szpitala parkowali na bezpłatnym parkingu przy cmentarzu na

ul. Poniatowskiego.

Dyrektor Grzegorz Kujawa- odpowiedź na interpelację radnego Jana Stępińskiego

Drzewa rosnące przy pasie drogowym dróg powiatowych zostały wycięte, ponieważ

zagrażały bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Przed wycinką zostały sporządzone wnioski



o wydanie zgody na usunięcie drzew i złożone w Urzędzie Miejskim w Kole do rozpatrzenia.

Zgodnie z przepisami po dokonaniu wycinki, muszą być nasadzone nowe drzewa. Razem

z burmistrzem j dyrektorami szkół uzgodniono, że nowe sadzonki zostaną zagospodarowane

na terenach placówek oświatowych w mieście Kole. Kontrola w tym zakresie prowadzona jest

przez pracowników Urzędu Miejskiego w Kole, który wydał pozwolenie.

Starosta Wieńczysław Oblizajek - odpowiedź na interpelacje radnego Leszka Galemby

Sprawa przekazywania dróg w zarząd wojewódzki, Zarząd Powiatu Kolskiego wiele razy

zwracał się do marszałka województwa wielkopolskiego z propozycją przekazania dróg.

Powiat kolski jest otwarty na tego typu propozycję, oczywiście musimy być stroną w

przekazywaniu dróg, ponieważ jesteśmy ich obecnymi zarządcami.

Ad 15. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki złożył wszystkim radnych oraz obecnym na

sesji życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Ad 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady VI sesji o godz. 1445
.~-----
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Marek Tomicki

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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