RADA POWIATU
w KOLE
ul.Sienkiewicza
21/23
62-600 KOLO

BRZ.0002.11.2015
Protokół Nr XII2015
z XI sesji Rady Powiatu Kolskiego
odbytej w dniu 24 wrzesień 2015r.

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad XI sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący

rady Marek

Tomicki o godz. 1300.
2. Powitanie gości
Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, kierowników
jednostek organizacyjnych,
Kościelec Dariusza
Świderskiego,

wójta gminy Osiek Mały Marka Górczewskiego,

Ostrowskiego,

druhów

przewodniczącego

z OSP w Dobrowie,

Rady Gminy Kościelec

-

---------

Komendanta

Dobrowie,

Gminnego

komendanta PSP w Kole Roberta Kropidłowskiego, uczniów
nauczycielską,

wójta Gminy
Czesława

prezesa OSP w
OSP

w Kościelcu,

ZSRCKU w Kościelcu i kadrę

przedstawicieli partii politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie

quorum.

Przewodniczący

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

w sesji

uczestniczy

19 radnych.

Lista

obecności

w załączeniu,

stanowi

załącznik

nr l do protokołu.
Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 1215 przybył radny Grzegorz
Fiałkowski).
4. Przyjęcie protokołu
Przewodniczący

z X sesji.

rady poinformował,

że do chwili rozpoczęcia

sesji me wniesiono uwag

do protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.
Przewodniczący rady Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zwolnienia

od obowiązku

Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

realizacji zajęć dydaktycznych
Ustawicznego

w Kościelcu

dyrektora

Pana Macieja

Nuszkiewicza w roku szkolnym 2015/2016. Proponuje umieszczenie tego projektu jako pkt
10 a pozostałe przesunąć o jeden.
Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący

rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19,
przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych
zmianach. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się - O.
Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z X sesji.
5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja

o

stanie

środowiska

działalności

kontrolnej

Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Kolskim w roku 2014.
8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole
9. Informacja

o przebiegu

wykonania

budżetu

powiatu

kolskiego,

kształtowaniu

się

wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021 oraz wykonaniu
planu finansowego SPZOZ w Kole za I półrocze 2015 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana
Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym 2015/2016.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej
powiatu kolskiego na lata 2015-2021.
13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
Ad S. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Na początku swojego wystąpienia Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że na sali
obrad Starostwa Powiatowego w Kole znajduje się ściana herbowa, na której brakuje jeszcze
herbu Gminy Osiek Mały. Następnie poprosił Pana wójta Marka Górczewskiego o zabranie
głosu w tym temacie.
Wójt gminy Osiek Mały Marek Górczewski
Gmina Osiek Mały jest ostatnią gminą w powiecie kolskim, me posiadającą jak dotąd
własnego herbu. Dotychczasowe próby opracowania symboli gminy podejmowane przez dra
Gerarda Kucharskiego

nie znalazły uznania Komisji Heraldycznej, nie tylko ze względów

merytorycznych,

ale także ze względu na dobór godeł symbolizujących

gminę. Nie można

było odwołać się do zabytków sfragistycznych, ani heraldycznych. Ostatecznie ustanowiono
herb Gminy Osiek Mały w następującej postaci: w czerwonym polu tarczy złota wiązka zboża
ułożona w kształt litery "U" zakończony

sześcioma kłosami, po trzy z każdej strony.

Na wiązce położony jest miecz sztychem do góry. Głownia srebrna, rękojeść złota. Wzór
graficzny herbu określa załącznik nr 2 do protokołu. Herb został zatwierdzony

uchwałą

Nr 18/15 Rady Gminy Osiek Mały z dnia 28 stycznia 20 15r. Następnie Pan wójt przekazał na
ręce Pana Starosty herb, który wspólnie zawiesili na ścianie.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował, że w dniach 4 - 6 września 2015 roku
w Polanicy-Zdrój
Województwo

odbyły

się

Wielkopolskie

XIV Krajowe

Zawody

oraz powiat kolski reprezentowały

z OSP Dobrów, które okazały się bezkonkurencyjne,
zdobyli Mistrzostwo

Polski.

Sportowo

Następnie

-

Pożarnicze

OSP.

drużyna męska i żeńska

zarówno kobiety jak i mężczyźni

Starosta wyczytywał

po kolei składy drużyn

wręczając im jednocześnie stosowne grawertony oraz upominki.

W pozostałej części swojego wystąpienia Starosta Wieńczysław Oblizajek powiadóinił.rze
25 marca br. w Puławach odbyły się Mistrzostwa Polski Kelnerów Junior Waiter 2015.
Najlepsi okazali się uczniowie Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

z ZSRCKU

w Kościelcu, czyli
. Opiekunami
__

drużyny były

Starosta wraz z przewodniczącym ra y

arzyna
omicRillTTWIIA7prz=vvucrrm:;;zącym

rady Markiem Kowalewskim złożyli na ręce Pani wicedyrektor ZSRCKU w Kościelcu Pani
, gratulacje i wręczyli uczniom stosowne grawertony oraz upominki.

Kolejną wyróżnioną osobą był przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska,

Leśnictwa

i Rolnictwa Pan Albin Rudniak, który z okazji 90-lecia Nadleśnictwa Koło został odznaczony

przez Ministra Właściwego do spraw Środowiska Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Starosta Wieńczysław Oblizajek wraz z przewodniczącym
rady Markiem Tomiekim i wiceprzewodniczącym

rady Markiem Kowalewskim

złożyli na

ręce radnego gratulacje i wręczyli upominek.

Podziękowania zostały skierowane także do Pana wójta Marka Górczewskiego

za wspólną

organizację Dożynek Powiatowo - Gminnych w dniu 30.08.2015r. w Osieku Małym.
Przewodniczący rady Marek Tomicki ogłosił przerwę w obradach od 1335
Starosta

Wieńczysław

Oblizajek

przedstawił

sprawozdanie

z pracy

-

1345.
Zarządu

Powiatu

za miesiąc wrzesień 20 15r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych
za okres od 29.08. do 21.09.2015r. Materiały te stanowią załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 6. Interpelacje i zapytania.
Radny Jan Stępiński
l. Na jakim etapie kontroli

jest firma Know How Sp z

0.0,

która przeprowadza audyt w

SP ZOZ w Kole i kiedy będą znane wyniki kontroli?
2. Na X sesji Rada Powiatu Kolskiego podjęła uchwałę sprawie wydzierżawienia
terenu będącego w posiadaniu SP ZOZ Kole z przeznaczeniem

części

na miejsca parkingowe.

Czy została wyłoniona firma, która ma zrealizować to zadanie?
3. Czy firma, która przeprowadzała
zapis

dotyczący

termomodernizację

uporządkowania

terenu

wokół

budynku szpitala, miała w umowie
szpitala

po

zakończeniu

prac

remontowych?
Radny złożył interpelacje na piśmie. Załącznik nr 4 do protokołu.
Radny Mieczysław Pusty
1. Zapytanie do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole- na odcinku drogi ul. Opałki
w Kole tuż przed Dworcem Kolejowym,

droga posiada koleiny, czy jest możliwość

ścięcia tych kolein?
2. Na drogach powiatowych

oświetlenie

zapala SIę w różnych wymiarach

czasowych.

Czy można to uregulować?
Radny Leszek Galemba
Otrzymał odpowiedź od Powiatowego Urzędu Pracy w Kole na złożoną na ostatniej seSJI
interpelacje. Chciałby podzielić się swoimi obawami, z których wynika, że na koniec sierpnia
2015r. w powiecie kolskim było zarejestrowanych

bezrobotnych

4560. Ze sprawozdania

międzysesyjnego Pan Starosta odczytał liczbę 4706 osób, czyli nastąpił wzrost o około 5%.
Z pisma, które otrzymał wynika:

- na koniec 08.2015r. w ewidencji bezrobotnych

figurowało 4560 osób, w analogicznym

okresie roku 2014 figurowało 4911 osób,
- w okresie od 06-08. 2015r. wyłączono z ewidencji 1024 osoby, w tym 582 na podjęcie
zatrudnienia
Uważa, że społeczeństwo
bezrobocie

wynosi

w kraju jest manipulowane,

pani Premier mówi, że w Polsce

10%. Mamy do czynienia z bezrobociem

ukrytym,

bo wiele osób

wyjeżdża z kraju w poszukiwaniu pracy a są zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne.
Radny Rafał Ławniczak
Firmy zajmujące się drogowym transportem osobowym sygnalizują, że na terenie powiatu
kolskiego- zarówno drogi gminne, powiatowe jak i wojewódzkie nie są oznakowane znakami
"przystanek autobusowy". Zgodnie z zasadami ruchu drogowego, kierowcy nie powinni się
w takich miejscach zatrzymywać. Zwraca się do Starosty, aby wystąpił do zarządców tych
dróg i zobligował ich do prawidłowego oznakowania terenu.
Starosta Wieńczysław Oblizajek
Nowelizacja przepisów o transporcie publicznym wprowadziła szereg zmian w tym zakresie,
obecnie Rada Powiatu w drodze uchwały musi ustalić miejsca przystanku.
zatrudniony jest pracownik,

który zajmuje się tymi zagadnieniami,

W starostwie

cały czas jesteśmy

w kontakcie z gminami.
Wiceprzewodniczący

rady Marek Kowalewski

W miesiącu wrzesień 2015r. w porozumieniu

z wójtem Gminy Chodów i Radą Gminy

Chodów złożył wniosek w sprawie dofinansowania do remontu ciągu komunikacyjnego
gminnych z wykorzystaniem

dróg

środków zewnętrznych. Niedawno otrzymał odpowiedź od Pana

Starosty, z którego wynika, że Zarząd Powiatu Kolskiego złoży projekt na przebudowę drogi
powiatowej w Kole. Zwraca się z prośbą, aby wniosek, który został skierowany do Zarządu
Powiatu przez radnego mógł zostać aplikowany w najbliższych latach tj. 2017-2018. Dodał,
że były prowadzone rozmowy z burmistrzem miasta Kłodawa i Radą Gminy Kłodawa, którzy
wyrazili swoje zainteresowanie

remontem ciągu drogi Kłodawa- Dąbrowice w kierunku

Przedcza. Ruch na tej drodze jest duży, droga łączy dwie gminy i sąsiednie województwo.
Uważa, że należy przygotować dokumentację i wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Pismo
intencyjne włodarze Kłodawy i Chodowa złożą w stosownym czasie.
Radny Jan Stępiński
Interpelacje kieruje do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Chodzi o przebudowę
ulicy Grodzkiej w Kole. Otrzymał informację od przewodniczącego

Rady Miejskiej w Kole,

że burmistrz

zabezpieczył

Czy zapadły jakieś decyzje
Ad 7. Informacja

150 000 zł, ale później
W

wycofał

ze swojej

SIę

deklaracji.

tej sprawie?

o stanie

środowiska

i działalności

kontrolnej

Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Kolskim w roku 2014.
Informacje przedstawił kierownik działu Inspekcji Mateusz Kolibabka. Sprawozdanie składa
się z dwóch części: monitoringowej
informacje

i działalności kontrolnej. Część monitoringowa zawiera

na temat stanu środowiska

na terenie powiatu kolskiego.

informacje na temat: jakości powietrza, stanu wód powierzchniowych
gleby i ziemi, hałasu, pól elektromagnetycznych,

gospodarki

Są tam zawarte

i podziemnych, jakości

odpadami.

W działalności

kontrolnej zawarto liczbę podmiotów korzystających ze środowiska, a będących pod kontrolą
WIOŚ na terenie

powiatu

sprawozdawczym

przeprowadzono

nieprawidłowości

kolskiego

polegających

na

oraz ilości przeprowadzonych
40

W

zł oraz

pozostałej

wymierzono
części

W

nieprzestrzeganiu

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości
2600

kontroli.

kontrolach

przepisów

W roku

stwierdzono

ochrony

środowiska.

nałożono 6 mandatów karnych na łączną kwotę

14 kar administracyjnych

opracowania

29

kontroli.

podano

opisy

na łączną

niektórych

kwotę

kontroli

160043
w

zł.

zakładach

przemysłowych, w których stwierdzono nieprawidłowości.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Jan Stępiński
Na jakim etapie jest budowa oczyszczalni ścieków w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Kole?
Pan Mateusz Kolibabka
W

informacji,

która

została

przedłożona

na

dzisiejszą

sesję

me

ma

informacji

o odprowadzaniu ścieków przez OSM w Kole, ale z tego co się orientuje, ścieki tego zakładu
są odprowadzane do kanalizacji miasta. Mamy tu do czynienia z budową oczyszczalni, która
ma poprawić jakość ścieków odprowadzanych

do kanalizacji miejskiej. Inspekcja Ochrony

Środowiska nie zajmuje się tym tematem, bo nie jest to bezpośrednie wprowadzenie ścieków
do środowiska.
Radny Mieczysław Pusty
Na terenie miasta Koła w okolicy Zakładów mięsnych a osiedlem ul. Kolejowa powstał
projekt

budowy

biogazowi.

Czy ten projekt

ma szanse

uzyskać

pozytywną

opinię

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jeżeli lokalizacja znajduje się tak blisko
zakładów przemysłowych i osiedla mieszkaniowego?

Pan Mateusz Kolibabka
Zwraca uwagę, że WIOŚ me uczestniczy
biogazowi.
Następnie

na etapie budowy jak i projektowania

W tej sytuacji oddziaływanie
opinię wydaje

Regionalna

na środowisko

Dyrekcja

Ochrony

ocenia burmistrz
Środowiska

samej

miasta Koła.

w Poznaniu

oraz

Sanepid. WIOŚ pojawia się dopiero wtedy, kiedy instalacja jest oddana do użytku i już
funkcjonuje.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała informacje o
stanie środowiska

i działalności

kontrolnej

Wielkopolskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Ochrony Środowiska w Powiecie Kolskim w roku 2014.
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący

rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o stanie środowiska i działalności kontrolnej
Wielkopolskiego

Wojewódzkiego

Inspektora

Ochrony Środowiska

w Powiecie Kolskim

w roku 2014 poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 8. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
Dr Radosław Namyślak

złożył informacje

o stanie bezpieczeństwa

na terenie powiatu

kolskiego za okres od 01.01. do 31.08.2015I. Poinformował obecnych na sesji radnych, że w
kwietniu

br. wspólnie

z Komendą

Powiatową

Policji w Kole podjęli

akcje kontroli

gospodarstw domowych w zakresie dobrostanu zwierząt z naciskiem na szczepienie psów
przeciwno

wściekliźnie

zaszczepionych

oraz

sposób

utrzymywania

zwierząt.

Na

koniec

2014I.

było 11 327 psów, natomiast na koniec sierpnia br. było zaszczepionych

14985 psów. Świadczy to o tym, że takie akcje są potrzebne i skuteczne. Spadła ilość
pokąsań, niestety bez postępowania mandatowego właściciele nie czują się zobligowania do
szczepienia psów.
Radny Ryszard Kasiorek
Od jakiego wieku pies musi być szczepiony?
Dr Radosław Namyślak
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa określa, że po ukończeniu

3 m. życia, w ciągu 30 dni,

czyli po wymianie zębów mlecznych.
Radny Ryszard Kasiorek
Jak wygląda stan zwierząt w kontekście czipownia?
Dr Radosław Namyślak
Z przepisów prawnych wynika możliwość identyfikacji zwierząt. Gmina Koło stworzyła taką
bazę czipowania zwierząt. Daje to możliwość skontrolowania

nie tylko czy zwierze było

szczepione przeciwko wściekliźnie, ale też czy właściciel uiścił podatek od posiadania psa.

Radny Jan Stępiński
W kontekście przechowywania

psów na ul. Wiejskiej w Kole. Czy są przypadki zgłoszeń

mieszkańców co do wałęsających się psów w tych okolicach?
Dr Radosław Namyślak
Jeżeli chodzi o psy bezpańskie lub wałęsające się na terenie miasta Koła, to tymi sprawami
zajmuje się burmistrz. Jest to w jego kompetencjach. Potwierdza, że były zgłoszenia w tym
zakresie. Akcje podjęte wspólnie z policją miały również na celu zidentyfikowanie

takich

bezpańskich psów.
Radna Ewa Ochędalska
W miejscowości Krzykosy gm. Kłodawa jest posesja, na której zbierają się psy. W tych
okolicach chodzą dzieci, czy jest to bezpieczne miejsce?
Dr Radosław Namyślak
Do końca miesiąca planuje skontrolować to miejsca. Sprawdzony zostanie stan zaszczepienia
zwierząt. Obecnie na terenie powiatu kolskiego nie ma schroniska dla psów, gminy borykają
się z problemem bezpańskich psów.
Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała informacje
z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący

rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Powiatowego

Inspektoratu

Weterynarii w Kole poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Ad 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021 oraz wykonaniu
planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2015r.
Przewodniczący

rady Marek Tomicki

poinformował,

że informacja

była szczegółowo

omawiana na merytorycznej Komisji Budżetu i Finansów. Prosi o zadawanie pytań.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię.
W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący

rady Marek Tomicki

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu
kolskiego, kształtowaniu

się wieloletniej

prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2015-2021 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2015r. przez
aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie

uchwały

w sprawie

zwolnienia

od obowiązku

realizacji

zajęć

dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Kościelcu Pana Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym 2015/2016.
Projekt uchwały
Kościelcu

przedstawił

zwrócił

wicestarosta

się do Zarządu

Marek Banaszewski.

Powiatu

z wnioskiem

Dyrektor

ZSRCKU

o zwolnienie

w

go z pensum

dydaktycznego. Swoją prośbę argumentował tym, że ZSRCKU w Kościelcu w roku szkolnym
2015/2016

ma

17 oddziałów

kwalifikacyjnego
gospodarstwo

kursu

w 8 typach

zawodowego,

pomocnicze.

Zarząd

szkoła
Powiatu

szkół dziennych,
policealna,
rozpatrzył

funkcjonują

internat
pismo

dla

2 semestry

140 osób oraz

dyrektora

pozytywnie

i postanowił wystąpić z projektem uchwały w tym zakresie. Organ uchwałodawczy
kompetencje

do

zwolnienia

dyrektora

z części

lub całości

pensum

ma

dydaktycznego

obowiązkowych zajęć.
Radny Jan Stępiński
Prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie z czego wynika obniżenie pensum dydaktycznego
dla dyrektora szkoły?
Wicestarosta Marek Banaszewski
Każdy dyrektor szkoły ma wyznaczone pensum dydaktyczne wynikające z rodzaju szkoły,
ilości oddziałów. Dyrektor może wystąpić do Zarządu Powiatu, aby zwolnić go z obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych. W tym przypadku chodzi o 3 godziny
tygodniowo.
Przewodniczący rady Marek Tomicki
Każdy dyrektor szkoły ma przydzielone godziny w swojej pracy i można od tego odstąpić.
Dyrektorzy jako kierownicy

szkół mają wiele zadań i obniżenie pensum dydaktycznego

ułatwia prace. Dyrektor reprezentuje szkołę i organizuje pracę jednostki oświatowej. Jest to
dobre rozwiązanie.
Przewodniczący

rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia
szkolnym

2015/2016.

wstrzymało się

Ustawicznego
W głosowaniu

-o. Uchwała

załącznik nr 8 do protokołu.

w Kościelcu
uczestniczyło

Pana Macieja
18 radnych,

Nuszkiewicza
za -

w roku

18, przeciw-

O,

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XI/76/2015 i stanowi

Ad 11. 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. Załącznik nr 9 do protokołu.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
Przewodniczący

zaopiniowała

projekt uchwały.

rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych,
za - 18, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona

Nr XI177/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Ad 12. Podjęcie

uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w wieloletniej

prognozie

finansowej powiatu kolskiego na lata 2015-2021.
Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak, który poinformował,

że szczegółowo omówił

proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Dodał tylko, że wzór na ustalenie
wskaźnika wpf jest bezwzględny. Na dzień 30.06.2015r. wskaźnik planowanej kwoty spłaty
zobowiązań powiatu kolskiego wynosi 3,42% i jest niższy od dopuszczalnego

wskaźnika,

który wynosi 7,95%. Zwraca jednak uwagę na rok 2017, który wynosi 3,18% jest on większy
od dopuszczalnego
poprzedzającego

wskaźnika

obliczonego

w oparciu

o plan

za 3 kwartały

roku

rok budżetowy, który wynosi 3,11%. Może mieć to wpływ na zaciąganie

przyszłych kredytów.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie
Przewodniczący

zaopiniowała

projekt uchwały.

rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 201520211'. W głosowaniu uczestniczyło

19 radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XI178/20 15 i stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
Ad 13. Odpowiedzi na zapytania iinterpelacje.
Starosta Wieńczysław Oblizajek
1. Radny Jan Stępiński otrzyma odpowiedź na swoje zapytania w formie pisemnej.
2. Odpowiedź na interpelacje radnego Mieczysława Pustego
- sprawa ścięcia kolein na ul. Opałki w Kole. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
nie robił tego do tej pory, gdyż takie sposoby powodują obniżenie nośności drogi. Zarząd
Powiatu Kolskiego planuje złożyć wspólnie z miastem Koło wniosek do Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi powiatowej nr 3465P- ulica

Księdza Serafina Opałki i nr 3477P- ulica Składowa w Kole. Jeżeli projekt nie zostanie
pozytywnie oceniony, to trzeba będzie wyłożyć własne środki na ten cel.
- sprawa oświetlenia

ulicznego - jest to zadanie własne gminy, należy zwrócić SIę do

burmistrza miasta Koła w tym temacie.
3. Odpowiedź na interpelacje radnego Leszka Galemby
Przypomina, że Powiatowy Urząd Pracy to instytucja powołana do obsługi bezrobotnych osób
a nie zmniejszania bezrobocia. Od walki z bezrobociem jest rząd. Na ostatnim spotkaniu
Konwentu Województw

Wielkopolskich

poruszony

został problem wyodrębnienia

osób,

którzy rzeczywiście nie mają pracy i chcą pracować od osób, które pracują "na czarno".
Są przypadki, że ludzie pracują za granicą a jak trzeba się zgłosić do PUP to po kilku dniach
przychodzą ze zwolnieniem lekarskim i Urząd musi ich obsłużyć.
4. Odpowiedź na interpelacje radnego Rafała Lawniczaka
- udzielił odpowiedzi wcześniej
5. Odpowiedź na interpelacje wiceprzewodniczącego

Marka Kowalewskiego

- można zorganizować spotkanie z udziałem przedstawicieli trzech samorządów gminnych:
Chodowa, Kłodawy i Przedcza i porozmawiać na temat złożenia w przyszłości wspólnego
wniosku w sprawie przebudowy

wskazanego ciągu drogi. Jednak podkreśla, że wygranie

konkursu będzie trudne, ponieważ ciężko znaleźć drogę, która będzie spełniała wszystkie
kryteria, które muszą być spełnione, aby projekt mógł uzyskać dofinansowanie.
6. Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego
- Miasto Koło przekazało środki na pomoc finansową dla Powiatu Kolskiego na remont
nawierzclmi ul. Grodzkiej w Kole. Teren Starówki miasta Koła jest terenem zabytkowym,
pod ochroną Konserwatora

Zabytków. PZD w Kole wystosowało pismo do Konserwatora

Zabytków z zapytaniem jakie założenia można czynić jeżeli chodzi o nawierzchnię na tym
odcinku drogi, ale nie udzielono do dnia dzisiejszego odpowiedzi.

Problem z remontem

nawierzchni ww. drogi stanowi kolizja z gazem i brak kanalizacji deszczowej. W tym roku
zostanie wykonana jedynie dokumentacja.
Ad 14. Wolne glosy wnioski.
Przewodniczący rady Marek Tomicki
Poinformował obecnych na sali radnych, że 23.09. odbyło się na prośbę dyrektor SP ZOZ w
Kole Pani Barbary Graczyk - Malińskiej spotkanie, w którym udział wzięli przewodniczący
wszystkich komisji Rady Powiatu Kolskiego, prezydium rady i przedstawiciele
Powiatu Kolskiego.

Na posiedzeniu

miały być poruszone

Zarządu

sprawy szpitala oraz sposób

współpracy dyrekcji szpitala z organami powiatu. Na wczorajszym spotkaniu uzgodniono, że

zostanie zorgamzowane

spotkanie

w tym temacie w Innym termienie,

ale z udziałem

wszystkich radnych. Jednak na dzisiejszym posiedzeniu klub radnych Polskiego Stronnictwa
Ludowego podjął decyzje, żeby nie zwoływać dodatkowych

spotkań dopóki nie zostanie

opracowany audyt w SP ZOZ w Kole.
Starosta Kolski Wieńczysław

Oblizajek firma zewnętrzna,

kolskim szpitalu po zakończeniu

prac przedstawi

która przeprowadza

audyt w

i omówi na Radzie Powiatu

opracowanie. Wówczas radni będą mieli możliwość przedyskutowania

swoje

tematu. Przedłożone

wnioski może wskażą nam kierunki działania i łatwiej będzie podjąć decyzje w jakim
kierunku

mamy

podążać.

Dodał,

że ta sama firma opracowuje

analizę

dla szpitala

powiatowego w Turku.
Przewodniczący

rady odczytał projekt stanowiska

współpracy Samodzielnego

Rady Powiatu

Kolskiego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w sprawie

w Kole z organami

powiatu.
Nikt nie zgłaszał uwag do projektu, więc przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod
głosowanie

przyjęcie

Samodzielnego

stanowiska

Rady

Powiatu

Kolskiego

w

sprawie

współpracy

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z organami powiatu. W

głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - l. Stanowisko
zostało przegłosowane i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Przewodniczący rady Marek Tomicki odczytał pismo Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Chełmnie z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego na rzecz Jednostki. Poinformował, że
podany został nr konta bankowego, na który można wpłacać określone sumy pieniężne. Jeżeli
ktoś chciałby dokonać wpłaty, to pismo znajduje się w Biurze Rady i Zarządu (załącznik nr
13 do protokołu).
Radny Jan Stępiński
Na co będzie przeznaczona kostka brukowa, która jest zgromadzona za budynkiem szpitala?
Kiedy będzie wykonana droga przeciwpożarowa?
Starosta kolski Wieńczysław Oblizajek
Z kostki brukowej zostanie zbudowana właśnie droga przeciwpożarowa.

W tym roku Rada

Powiatu dołożyła 50 000 zł do wykonania inwestycji, która ma być zrealizowana do końca
roku.
Radny Ryszard Kasiorek
Korzysta z obecności radnej miejskiej Pani Urszuli Polewskiej i zgłasza problem z dostępem
do sanitariatów ogólnodostępnych na terenie miasta Koła.

Ad 15. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XI sesji o godz. 1515.
Protokółowała:
Malwina Morzycka

Pfzewoy7dY

Powiatu

Marek Tomicki

