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Protokół Nr VIII/2015

z VIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 28 maja2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad VIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°,

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 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 131o przybył radny Grzegorz

Fiałkowski, 1315 przybył radny Leszek Galemba).

4.Przyjęcie protokołu z VII sesji.

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

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

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad

projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej

Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniani dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole proponuje umieścić go jako pkt 10 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 - 0, 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 VII sesji.



5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2014r.

8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2014.

9. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole za 2014r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Dabie na

realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Miejsko

- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii Rzymskokatolickiej

p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty

budowlane przy zabytku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla

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

14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w

Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w

Zespole Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11.

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla

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

18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4.

19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla

dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica

w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla

młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica

w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.



21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w

Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu

przy ul. Kościelnej 2.

22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia

przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014r.

27. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

30. Wolne głosy i wnioski.

31. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 24.04. do 22.05.2015r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu

Wicestarosta Marek Banaszewski na koniec swojego wystąpienia poinformował, że niedawno

odbył się finałowy turniej XVI Licealiady Województwa Wielkopolskiego w Piłce Siatkowej

Chłopców. W mistrzostwach udział wzięła grupa uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w

Kole, która zajęła III miejsce. Nagrodę indywidualną MVP, dla najlepszego zawodnika

turnieju otrzyma Iłos zabrał trener i jednocześnie dyrektor LO w Kole

który po ziękował za zaproszenie i kibicowanie uczniom z kolskiej

placówki. Następnie przewodniczący rady Marek Tomicki wraz z wiceprzewodniczącymi

rady Zdzisławem Domańskim i Markiem Kowalewskim wręczyli zawodnikom puchar

Starosty Kolskiego.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Mieczysław Pusty



1. 06.05.br. Zarząd Powiatu Kolskiego podjął decyzję o zabezpieczeniu środków na

podwyżki płac dla pracowników Starostwa Powiatowego w Kole, zadaje pytanie czy

pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w placówkach oświatowych również

otrzymają podwyżki?

2. W imieniu radnej miejskiej Ewy Lewickiej pyta o odcinek drogi Powiercie-

Grzegorzew w kierunku cmentarza komunalnego w Leśnicy. Nawierzchnia ww. drogi

jest w złym stanie, brak pobocza, co utrudnia dojazd do cmentarza. Czy są plany

budowy chodnika lub ścieżki rowerowej na tym odcinku?
I

3. Parking przy cmentarzu w Rzuchowie jest w złym stanie. Zwraca uwagę, że

przyjeżdżają tu autokary z wycieczkami i nie ma gdzie parkować. Czy Powiat Kolski

jest kompetentny do remontu tego parkingu?

Radny Leszek Galemba I
Jaki jest cel przeprowadzenia audytu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Radny Jan Stępiński

1. Złożył na ręce obecnego na sesji wicestarosty rismo w sprawie uporządkowania

terenu frontu budynku przed SP ZOZ w Kole. Składał już 2 ustne interpelacje ustne w

tej sprawie, a mimo to nic nie zostało zrobione, lhdzie nadal parkują w tym miejscu.

Ponawia prośbę o uporządkowanie tego terenu.

2. Ostatnio w mediach lokalnych pojawiły się inlormacje dotyczące restrukturyzacji

kolskiej oświaty. Były wypowiedzi dotyczące wstępnych przymiarek i zapowiedź

podjęcia w niedalekiej przyszłości uchwał intencyjnych w tym zakresie. Radni nie

zostali poinformowani o planach Zarządu Powiatu w tym zakresie, dlaczego?

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Popiera wypowiedź radnego Mieczysława Pustego w kwestii zwiększenia wynagrodzenia

także dla pracowników niepedagogicznych w szkołach. Zwraca się do Zarządu Powiatu

o wystąpienie do PKP w sprawie przywrócenia połączeń pasażerskich ze stacji w Babiaku.

Do tej pory przywrócono jedynie połączenie na trasie Wkszawa Wschodnia - Piła Główna-

Bydgoszcz. I

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Przy remontach dróg powiatowych prosi, aby Zarząd Powiatu przede wszystkim remontował

ciągi dróg. Przy partycypacji środków powiat - 60 %, gmina - 40 % można by było zrobić
I

większy odcinek drogi. Proponuje, aby wspólnie z gminami składać wnioski

o dofinansowanie z NPPDL.



Ad 7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2014r.

Dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że stopa bezrobocia w powiecie kolskim w 2014r.

stanowiła 14,5 %, liczba bezrobotnych wyniosła 4945 osób, z czego 57,1% (2824 osoby)

stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2013r. liczba ta zmalała o 608

osoby. Wszystkie cele i wskaźniki zostały osiągnięte.

W ubiegłym roku zgłoszonych było 1185 ofert pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Kole

w 2014r. dysponował środkami w wysokości około 10000000 zł. Środki te przeznaczone

były na aktywizację osób bezrobotnych poprzez skierowanie na: staże (125 osoby), prace

społecznie użyteczne (24 osoby), roboty publiczne (1 osoba), prace interwencyjne (26 osób),

szkolenia (27 osób), refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy (46 osoby).

Zmiana przepisów nakazuje przypisanie bezrobotnego do określonego profilu - 1- osoba

aktywna, gotowa podjąć pracę, II profil- osoba otrzymująca wsparcie finansowe, III profil-

osoba oddalona od rynku pracy.

W ubiegłym roku udzielono 35. bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej wydatkując 618 000 zł. Zorganizowano 5 giełd pracy dla pracodawców, którzy

zgłosili oferty pracy na 52 stanowiska. W giełdach uczestniczyło 185 osób.

Prosi o zadawanie pytań.

Radny Jan Stępiński

Nie uważa, żeby sytuacja bezrobocia w powiecie kolskim była tak dobra jak wspomina Pani

dyrektor. Wystarczy spojrzeć na wykres gdzie w powiecie konińskim bezrobocie wynosi 7%

a w kolskim 14,5%. Jak to się ma do tych osiągniętych celów. Obserwuje co się dzieje na

rynku pracy i jest bardziej krytyczny co do działalności PUP w Kole.

Wice starosta Marek Banaszewski

Zwraca uwagę, że burmistrzowie i wójtowie też są odpowiedzialni za tworzenie nowych

miejsc pracy.

Radny Leszek Galemba

Nie zgadza się ze swoim przedmówcą, ponieważ to przedsiębiorcy tworzą miejsca pracy,

a burmistrzowie i wójtowie mogą stwarzać jedynie warunki dla tych przedsiębiorców tworząc

np. strefy ekonomiczne.

Pani Halina Ślifirska

PUP w Kole na każdy rok ma wyznaczone cele i do wykonania określone wskaźniki. 200

osób otrzymało do tej pory środki na rozpoczęcie działalności. 760 osób zostało skierowanych

na staże, z tego 60% zostało zatrudnionych. Pracownicy PUP w Kole pomagają osobom



bezrobotnym w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Małymi kroczkami idziemy powoli do

przodu. Podtrzymuje swoje zdanie na temat sytuacji bezrobocia w powiecie kolskim.

Radny Mieczysław Pusty

Uważa, że nie należy obarczać pracowników PUP w Kole za stan bezrobocia, ponieważ to

pracodawcy muszą wykazać chęć zatrudnienia pracownika. Rada Powiatu ocenia jedynie

pracę Pani dyrektor i jej zespołu w ramach obowiązujących przepisów prawa, które są

należycie wykonywane przez PUP w Kole.

Radny Leszek Galemba

Co się dzieje z osobami bezrobotnymi, które trzy razy nie zgłaszają się do PUP w Kole,

pomimo wezwania?

Pani Halina Ślifirska

Osoby te są wyłączone z ewidencji. Jeżeli raz nie zgłoszą się do PUP to są wykreślenia na

okres 60 dni, 2 raz - 180 dni, 3 raz - 270 dni. Często osoby te usprawiedliwiają swoje

nieobecności, np. okazując zwolnienie lekarskie.

Radny Leszek Galernba

Czy dysponuje Pani dyrektor statystyką ww. osób.

Pani Halina Ślifirska

Postara się na następnej sesji odpowiedzieć na to pytanie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zamknął dyskusję.

Przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego odczytała pozytywną opinię.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z realizacji zadań Powiatowego Urzędu

Pracy w Kole w 2014r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku

2014.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka przedstawiła bardzo

dokładną informację na piśmie, ponadto w dniu 27 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie

Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Gospodarczej, podczas którego bardzo

szczegółowo przedstawione zostały wszystkie zagadnienia zawarte w informacji, dlatego

omówiła tylko najważniejsze zagadnienia.

Ocena sanitarna powiatu kolskiego w 2014r. była dobra, nie stanowiła zagrożeń. Zadania

realizowane są w oparciu o ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, każdego roku

opracowany jest harmonogram kontroli. W nadzorze Sanepidu jest około 1990 obiektów.



W 2014r. dokonano 1867 kontroli. Na tej podstawie wydano 871 decyzji oraz nałożono 55

mandatów.

Pani dyrektor Ewa Lewicka wspomniała, że od 01.07.2014r. na terenie miasta Koła

funkcjonuje basen. Ocena pływalni krytej - Badania bakteriologiczne na krytej pływalni w

mieście Koło wykazały, że woda w nieckach kąpielowych jest bezpieczna dla osób

korzystających z pływalni a stan sanitarno- techniczny bez uwag.

Pani dyrektor wspomniała, że dziękuje za współpracę Inspekcji Weterynaryjnej,

Komendantowi PSP w Kole, Komendantowi Policji w Kole, PINB, IOŚ, PUP oraz lokalnym

mediom.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Komisji Prawa Porządku Publicznego odczytała pozytywną opmię

w omawianym temacie.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła ocenę stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej

powiatu kolskiego w roku 2014 poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 9. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2014r.

Sprawozdanie zostało przedstawione w wersji multimedialnej, Pani dyrektor Barbara

Graczyk- Malińska omawiała poszczególne pozycje.

Liczba łóżek od 20 l Or. ogółem wynosi 224 i stan ten nie uległ zmianie.

Procentowe wykorzystanie łóżek:

- oddział wewnętrzny 1- 77,9 %

- oddział wewnętrzny II- 63,5%

- oddział dziecięcy - 49,7%

- oddział chirurgiczny- 60,4 %

- oddział położniczo- ginekologiczny- 47,3%

- oddział noworodkowy- 50, l %

Ilość hospitalizowanych osób w ujęciu porównawczym kształtuje się następująco- 10.346

(2013); 10.298 (2014)

Ilość leczonych pacjentów- 10.380 (2013); 10.341 (2014).

Pani Barbara Graczyk- Malińska przypomniała, że NFZ zwraca za nadwykonania tylko

w przypadkach ratujących życie, ponieważ w Kole nie ma OlOM-u, nie ma możliwości



odzyskania środków za nadwykonania. Obecnie szpital wykonuje wszystkie zabiegi w ramach

środków z NFZ.

Zabiegi wykonywane w szpitalu - rok 2013 - 2878; rok 2014 - 2724. Wzrosła liczba

przeprowadzonych cięć cesarskich z 283 do 288 zmniejszyła się tez liczba porodów

naturalnych z 575 (2013r.) do 486 (2014r.)

Wynik finansowy netto od 1998 r. w ujęciu porównawczym:

1998 - 2 697 091,74 zł

(... )

2010 - 2 382 256,44 zł

2011 - 2 115234,45 zł

2012 - 1 173351,45 zł

2013 - 60 348,67 zł

2014 - 332 220,38 zł

Suma wyników netto za okres od 1998 r. do 20l4r. wynosi (-) 11 318 202,34 zł. Niektóre

samorządy powiatowe pokrywają straty z własnych środków, ale powiat kolski nigdy tego nie

zrobił.

Przez 3 lata wdrażany był program naprawczy opracowany w 201 Or. przez dyrektor Barbarę

Graczyk- Malińska, główną księgową Dorotę Kropidłowską i ówczesną z-cę dyrektora ds.

administracyjno- gospodarczych Arietę Górnik.

Przychody i koszty szpitala w ujęciu porównawczym:

2012 P 32 448399,68

2013 P 31 538424,16

2014 P 30 939 676,56

K 33548981,13 zł

K 31 576 802,83 zł

K 31 245 546,94 zł

Omówiona została także tabela obrazująca koszty zużycia materiałów i energii w roku 2009

i 2014. Różnica kosztów ogółem wyniosła (-) 2 143 361,79 zł i dotyczy ona m.in. zużycia

sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów biurowych, środków czystości, art.

spożywczych, leków, materiałów dezynfekcyjnych, energii elektrycznej, paliwa wody itp.

Do tego punktu pytanie zadał radny Leszek Galemba

W 2009r. środki wydane na art. spożywcze wyniosły 555 865,99 zł a w 2014r. wykazano

tylko 3 300,04 zł poniesionych kosztów. Ile dokładnie wydaje szpital na środki spożywcze?

Pani Barbara Graczyk- Malińska

Obecnie kuchnia jest w formie outsourcingu, który nas kosztuje około 500 000 zł. Są to art.

spożywcze, wynagrodzenie.

Radny Leszek Galemba



W takim razie nie widzi żadnych oszczędności w tym zakresie.

Dokonano porównania kosztów ponoszonych na usługi laboratoryjne usługi sprzątania

(wynagrodzenie, materiały) przed ipo zastosowaniu outsourcingu.

Usługi laboratoryjne-rok 2009 2 436 327,66 zł rok 2014 -1 182312,40 zł

różnica 1 254 015,26 zł

Usługi sprzątania-rok20091201471,51 zł

różnica 592 702,95 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2009r. wynosiło 430 osób, natomiast na koniec 2014r.- 252 osób.

rok 2014608768,56 zł

Zatrudnienie w etatach na koniec 2009r. - 413,55 etatów, a na koniec 2014r. - 244,95. Koszty

wynagrodzeń i świadczeń związanych z nimi spadły na koniec 2014r. w stosunku do 2009 r.

o kwotę 9.180,2 tys.

75% pracowników zgodziło się na podpisanie porozumień o obniżeniu swojego uposażenia

do pensji z roku 2008 + 3%. Takiego rozwiązania nie zaproponowała osobom, które

przechodziły na emeryturę. Kilka osób głównie ze związków zawodowych nie wyraziły

zgody na podpisanie porozumień.

Omówione zostały również inwestycje, których źródłem finansowania byli m.m. Powiat

Kolski - 479 824,74 zł; darowizny niepieniężne - 59928,20 zł; środki własne szpitala -

44 778,92 zł.

Zostały także przedstawione planowane działania na lata 2015-2016 i do nich należy -

informatyzacja szpitala, dzierżawa niewykorzystanych pomieszczeń, wprowadzenie opłat

parkingowych, uaktualnienie i ciągły monitoring receptariusza szpitalnego.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi

załącznik nr 5 do protokołu. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w latach 2010-2014 stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 1500 - 1515

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015

Gminie Miejskiej Kolo na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kultury wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Naczelnik Anna Pajor omówiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje

przekazać na organizację stałej wystawy na poddaszu Ratusza pt. "Fajans kolski- formy,



dekoracje, techniki zdobnicze" organizowany przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole

dotacji w kwocie 3 000 zł.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania

z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Muzeum Technik

Ceramicznych w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/47/20l5

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie

Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych

przez Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Naczelnik Anna Pajor przedstawiła projekt uchwały. Zespół "Nadnerzanki" działa przy

Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Dąbiu od 01.2002r. propaguje

folklor regionu odnosząc wielu sukcesów nie tylko na przeglądach regionalnych, ale również

na przeglądach ogólnopolskich. Stąd Zarząd Powiatu Kolskiego proponuje przekazać dotację

w wysokości l 700 zł z przeznaczeniem na zakup strojów letnich celem zaprezentowania się

na Przeglądzie Kultury Ludowej organizowanym przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

udzielenia pomocy finansowej w roku 2015 Gminie Miejskiej Dąbie na realizację zadania

z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek

Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu, W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 16,

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

Nr VIII/48/20 15 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii

Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

Naczelnik Anna Pajor przedstawiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu kolskiego proponuje

przekazać dotację dla parafii rzymskokatolickiej p.W. Trójcy Świętej w Dobrowie w

wysokości 20000 zł z przeznaczeniem na: remont zabezpieczająco - wzmacniający

i rewaloryzację kaplicy p.W. Błogosławionego Bogumiła w Dobrowie

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

udzielenia dotacji w 2015 roku Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Dobrowie

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. W głosowaniu

uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr VIlI/49/20 15 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy

ul. Kolejowej 11.

Pani naczelnik Anna Pajor poinformowała, że podjęcie uchwał jest konsekwencją

przegłosowania przez Radę Powiatu Kolskiego uchwał z miesiąca lutego 2015r. w sprawie

zamiaru likwidacji kierunków nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych w Kole.

Likwidacja szkoły wynika z przepisów ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz

niektórych innych ustaw, które przewidują zaprzestanie naboru uczniów do poszczególnych

klas, gdyż nie prowadzi się już naboru od 2012r. Pani naczelnik poprosiła radnych

o przegłosowanie pozostałych uchwał bez referowania ich, ponieważ uzasadnienie maja takie

same.

Radni wyrazili swoją zgodę na propozycję Pani naczelnik. Komisja Spraw Społecznych

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy uJ. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za -

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

Nr VIlI/50/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole przy

ul. Kolejowej 11.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Technicznych w Kole przy uJ. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za -

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

Nr VIII/51/20 15 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.



Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

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

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Technicznych w Kole

przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIIl/52/2015

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

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

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla młodzieży w Zespole Szkół Technicznych w Kole

przy ul. Kolejowej 11. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/53/2015

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Klodawie

przy ul. Mickiewicza 4.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4. W głosowaniu uczestniczyło

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

oznaczona Nr VIII/54/20 15 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

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

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

w Kłodawie przy ul. Mickiewicza 4. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

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

Nr VIII/55/2015 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.



Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej

2. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/56/20 15 i stanowi załącznik nr 16 do

protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum

Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży w Zespole Szkół

Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej

2. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - o. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/57/20 15 i stanowi załącznik nr 17 do

protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla

dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica

w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum

Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/58/20 15 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz

ustalenia przebiegu drogi powiatowej na terenie Powiatu Kolskiego.

Pani Magdalena Antosik przedstawiła projekt uchwały. Proponuje się, pozbawienie kategorii

drogi powiatowej, po spełnieniu przepisów prawnych z ustawy o drogach publicznych,

odcinek drogi powiatowej nr 3489P- ulicy Żeromskiego położony na działkach



o nr ewidencyjnych 11/3, B/I, 30/2 art. mapy 47, 17/1 ark. mapy 48, w obrębie geodezyjnym

Koło. Ww. ulica zostanie przekazana miastu Koło.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu drogi powiatowej na

terenie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/59/2015

i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 23. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń budynku portierni

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.

Pani naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Jeżeli Rada Powiatu wyrazi

zgodę, to zostanie wynajęte pomieszczenie budynku portierni o łącznej powierzchni

użytkowej 46,32 m2 z pominięciem trybu przetargowego nieograniczonego na okres 3 lat

firmie PATRON s.c. Sklep Zaopatrzenia Medycznego z siedzibą w Koninie

ul. Noskowskiego lA.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wynajęcia pomieszczeń budynku portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki

Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/60120 15

i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Proponowane zmiany pozwolą na poszerzenie

możliwości postępowania w przypadku zbywania aktywów trwałych będących majątkiem

SP ZOZ w Kole. Umożliwiają również uporządkowanie składów magazynowych, w których

zalega stary, zużyty sprzęt. Dodatkowo proponowane zmiany dają możliwość sprzedaży

zbędnego sprzętu z zaliczeniem uzyskanej ceny na poczet nabycia nowego sprzętu.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zmiany zasad zbywania aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/61120 15

i stanowi załącznik nr 21 do protokołu



Ad 25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Powołuje się Radę Społeczną działającą przy

SP ZOZ w Kole jako organ inicjujący i opiniodawczy podmiotu tworzącego oraz organ

doradczy dla dyrektora szpitala. Skład ww. Rady jest następujący:

1. Wieńczysław Oblizajek- przewodniczący

2. Jarosław Świder- przedstawiciel Wojewody

3. Wojciech Jabłoński

4. Tomasz Sobolewski

5. Stanisław Mandziewski

6. Sebastian Szczesiak

7. Zdzisław Domański

8. Krzysztof Kubski

9. Jan Michalak

10. Krzysztof Mazurkiewicz

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/62/2015 i stanowi załącznik nr 22

do protokołu.

Ad 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014r.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane

badaniu przez biegłego rewidenta Firmę Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów

Kaczmarek, Adamczyk Sp.J. ze Słupcy. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane

przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole uchwałą Nr l/II/20l5 z dnia 26.05.2015r. Rada

Powiatu jako organ założycielski posiada kompetencje do kontroli i oceny gospodarki

finansowej szpitala.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2014r. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,



przeciw - o wstrzymało SIę - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr VIII/63/20 15 i stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Ad 27. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Ujemny wynik finansowy netto SP ZOZ w Kole jest

narastający, za lata ubiegłe jest to kwota w wysokości- 11 318202,34 zł za rok 2014 kwota-

332220,38 zł. Pokrycie ujemnego wyniku nastąpi:

- w kwocie 42 830,66 zł - z kapitału (funduszu) zakładu SP ZOZ w Kole

- w kwocie 11 607 592,06 zł- z zysków z lat następnych

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr VIII/64/20 15 i stanowi załącznik nr 24

do protokołu.

Ad 28. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował, że szczegółowo omówił

proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawi tylko dodatkowe zmiany,

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały. Dotyczą one:

- zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji

celowych na rok 2015 w ramach rezerwy celowej - 11 500 zł

- zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole z przeznaczemem na

realizację zadań związanych z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na parkingach

strzeżonych na terenie powiatu kolskiego - 50 000 zł. (środki na ten cel pochodzą z wolnych

środków).

Głos w dyskusji zabrał radny Mieczysław Pusty.

Czy jesteśmy w stanie odzyskać pieniądze, które wydajemy na parowanie pojazdów?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Na terenie powiatu kolskiego mamy dwa parkingi, na które są odholowywane pojazdy.

Obecnie jest 7 przypadków, gdzie wydane są decyzje administracyjne, są już tytuły

wykonawcze od komornika skarbowego. Są wydane decyzje na kwoty od 5 000 zł do 14 967

zł. Właściciel auta, którego wartość wynosiła 500 zł musiał zapłacić ponad 14000 zł za

parkowanie. Raczej nie odzyska się pełnych kosztów. Właściciele nie odbierają swoich

pojazdów, ponieważ wartość pojazdu jest równowarta złomu. Jednodniowy pobyt takiego



auta na parkingu strzeżonym to koszt 37 zł. Rada Powiatu co roku podejmuje uchwałę w

sprawie stawek za parkowanie. W budżecie powiatu na ten cel zabezpieczono 46 000 zł, teraz

proponuje się dodatkowo przeznaczyć na ten cel 50 000 zł.

Radny Mieczysław Pusty

Czy w sensie formalnym muszą te auta być na tym parkingu przez taki długi okres czasu?

Czy powiat kolski może sprzedać ten pojazd na złom, jeżeli właściciel go nie odbierze?

Radny Jan Stępiński

Istnieje ryzyko, że właściciele ze względu na niską wartość pojazdu nie będą chcieli odbierać

ich z parkingu, czy są jakieś regulacje prawne, aby auto przekazać na własność powiatu?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Decyzje w sprawie przeniesienia własności podejmuje sąd, ale wiąże SIę to również

z poniesieniem kosztów sądowych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych,

za - 16, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona

Nr VIII/65/20 15 i stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Ad 29. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na zapytania i interpelacje udzielił wicestarosta Marek Banaszewski

Interpelacje radnego Mieczysława Pustego

1. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Kole otrzymają podwyżki, ponieważ nie mieli ich

zwiększanych od 3 lat. Jeżeli chodzi o pracowników niepedagogicznych w placówkach

oświatowych, to kierownik jednostki decyduje jak będzie rozdysponowany budżet i może

on przeznaczyć środki na podwyżki dla swoich pracowników.

2. Obecnie Zarząd Powiatu zdecydował, że będzie realizowana inwestycja na gnunie

Grzegorzew pn. Przebudowa mostu na rzece Rgilewce. Nie ma na razie w planach innych

inwestycji na tym terenie.

3. Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem należy

do Oddziału Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i jest to instytucja należąca do

jurysdykcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Interpelacje radnego Leszka Galemby

Umowa z firmą, która ma przeprowadzić audyt w SP ZOZ w Kole jest już podpisana. Kwota

usługi wynosi 6 000 zł. Zarząd Powiatu podjął taką decyzje, ponieważ chce zorientować się w

którym kierunku podjąć działania dotyczące szpitala. Zasady kontraktowania usług



zastępczych ulegają zmianie. Przymierzając SIę do konkursu, me mamy pewności czy

wygramy. Czy inwestując 14,5 mln w remont chirurgii spowoduje, że wypracujemy zyski na

tym oddziale?

Barbara Graczyk- Malińska

Nie posiada informacji, aby zmieniły się zasady kontraktowania usług medycznych.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Osobno będą kontraktowane usługi internisty, chirurgii itp.

Barbara Graczyk- Malińska

Tak, ale muszą spełniać warunki, aby przystąpić do konkursu. Chce wyremontować oddział

chirurgii, aby spełniać warunki i mieć możliwość przystąpienia do konkursu.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Zgadza się, ale może być osoba, która też będzie miała lepsze warunki i wygra konkurs. Nie

trzeba posiadać 50 łóżek, można mieć 10, ale wystarczy, że będzie spełniał warunki i otrzyma

kontrakt.

Radny Ryszard Kasiorek

Uważa, że trzeba zaciągnąć kredyt i inwestować w szpital.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Popiera wypowiedź swojego przedmówcy.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zamknął dyskusje w tym temacie.

Interpelacje Jana Stepinskiego

1. Przyznaje racje radnemu, aby uporządkować teren przed fronton budynku szpital,

potrzeba niewielkich nakładów finansowych. Zgadza się, że ludzie parkują na

ul. Poniatowskiego wszędzie, na chodnikach, miejscach trawiastych. Rozwiązaniem jest

odpowiednia organizacja przy niewielkich nakładach finansowych.

2. Udzielał wywiadu, w którym przedstawił koncepcje Zarządu Powiatu Kolskiego, ale

decyzje i tak podejmie ostatecznie Rada Powiatu. Ustalone są 3 warianty:

1. adaptacja budynku Bursy Szkolnej na potrzeby SOSW w Kole

II. przeniesienie części uczniów ZSE-A w Kole do Liceum Ogólnokształcącego w

Kole a część do Zespołu Szkół Technicznych w Kole

III. dobudowanie nad salą sportową w ZST w Kole dodatkowej kondygnacji na

potrzeby uczniów SOSW w Kole.

Interpelacja przewodniczącego rady Marka Tornickiego

Uważa, że obecnie jest dobre połączenie. Zarząd Powiatu postanowił zwrócić się do Ministra

Transportu z prośbą o przywrócenie połączenia kolejowego na trasie Babiak- Dąbie- Zduńska



Wola. Koleje Wielkopolskie obecnie mają bardzo dobry tabor, więc powinno się wykorzystać

go na różnych trasach.

Interpelacje wiceprzewodniczącego Marka Kowalewskiego

Obecnie Zarząd Powiatu postanowił złożyć jeden wniosek o dofinansowanie z NPPDL na ul.

Serafina Opałki i Składową w Kole. Złożenie wniosku nie daje pewności uzyskania

dofinansowania, muszą być spełnione określone warunki, np. uwarunkowania techniczne,

posiadać obiekty inżynieryjne, mieć odpowiednią gęstość zaludnienia.

Radny Mieczysław Pusty

Nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią na swoja interpelacje dotycząca podwyżek dla

pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych. Oczekuje pisemne,

odpowiedzi.

Wicestarosta Marek Banaszewski

Obecnie Powiat Kolski musi dołożyć dla ZST w Kole 400000 zł, dla ZSE-A w Kole-

400000 zł. Pozostałe szkoły, czyli LO, ZSRCKU, ZSP i Bursa Szkolna mieszczą się w

metryczce. Dyrektor placówki sam musi wygospodarować ze swojego budżetu środki na

podwyżki dla pracowników.

Radny Mieczysław Pusty

Dyrektor ZST w Kole musi utrzymywać także budynek warsztatów, jeżeli niebyło by go to

posiadałby więcej oszczędności. Dlaczego nierówno traktuje się pracowników sektora

oświatowego niż pracowników budżetówki?

Wicestarosta Marek Banaszewski

W placówkach oświatowych pracownicy niepedagogiczni i tak zarabiają WIęcej niż

pracownicy Starostwa. Obecnie do oświaty musimy dołożyć 1 000000 zł. Na ten rok

wykorzystamy środki wypracowane z lat ubiegłych, ale w przyszłym roku będzie już

problem. Dyrektorzy muszą wprowadzić oszczędności w swoich placówkach. Jest coraz

mniejsza liczba uczniów, a nie zapominajmy, że subwencja jest udzielana na każdego ucznia.

Jeżeli nie będzie uczniów nie będzie na środki egzaminacyjne, materiały dydaktyczne.

Ad 30. Wolne glosy i wnioski.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Przypomina, aby radni zachowywali się zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie

powiatowym i godnie wykonywali swój mandat, uwagi kierował do radnych w związku z

zachowaniem radnych podczas sesji.

Radna Ewa Ochędalska



Zwraca SIę do radnych o oddawanie głosu na radnego Sebastiana Szczesiaka, który

zakwalifikował się do plebiscytu na Kolską Osobowość Roku 2014.

Ad 31. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady VIII sesji o godz. 1635
.

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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Marek Tomicki
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