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Protokół Nr XIII/2015

z XIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 listopada 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący rady 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. Przyjęcie protokołu z XII sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia seSJI nie wniesiono uwag

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

Przewodniczący rady Marek Tomicki proponuje zmiany do porządku obrad:

1. Po punkcie 3 wprowadzić jako punkt 4: Ślubowanie radnego

2. Po punkcie 4 wprowadzić jako punkt 5: Stwierdzenie quorum

3. Po punkcie 5 wprowadzić jako punkt 6: Prezentacja drużyny Powiatu Kolskiego pn.

Starostwo Kolskie.

Pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod

głosowanie zgłoszone wnioski. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O,

wstrzymało się - o. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

zmianach. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się - O.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji.

4. Ślubowanie radnego.

5. Stwierdzenie quorum.

6. Prezentacja drużyny Powiatu Kolskiego pn. Starostwo Kolskie.



7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z działalności w 2015r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Powiatu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016".

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20151'.

18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w Kole.

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

20. Wolne głosy iwnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Ślubowanie radnego.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki odczytał rotę ślubowania "Uroczyście ślubuję

rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i

interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty

samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw

Rzeczypospolitej Polskiej". Poinformował, że po słowie "ślubuję" radny może dodatkowo

wypowiedzieć formułę "Tak mi dopomóż Bóg".

Radny Marek Świątek złożył ślubowanie wypowiadając "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Ad 5. Stwierdzenie quorum.



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

w sesji uczestniczy 21 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik

nr l do protokołu.

Ad 6. Prezentacja drużyny Powiatu Kolskiego pn. Starostwo Kolskie.

Wicestarosta Marek Banaszewski poinformował, że rozpoczęła się XXI edycja Kolskiej

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej w Kole. Po roku pracy Powiat Kolski zgłosił do rozgrywek tej

ligi drużynę pn. "Starostwo Kolskie". Reprezentantami są m.in.: były siatkarz z ligi zawodowej

----------
Ad 7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarzą·du.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

za okres od 21.10. do 20.11.20 15r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

W swoim wystąpieniu Starosta poinformował, że na ostatnim Konwencie Starostów

poruszony został temat kontraktów zawieranych przez szpitale powiatowe z NFZ.

W poniedziałek zostały przedstawione propozycje planu finansowego NFZ na 2016 rok dla

szpitali wielkopolskich. Okazuje się, że mamy największe potrącenia ze wszystkich szpitali z

terenu województwa wielkopolskiego o około l mln zł. Taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

Dodatkowo Fundusz Zdrowia planuje dokonać oceny funkcjonowania szpitali i już wiemy od

ministra, że kilka szpitali w Wielkopolsce będzie zamkniętych. Obecnie dr Chmielecki

prowadzi rozmowy z NFZ dot. zwiększenia środków na kontrakty na 2016r. W przypadku

braku odpowiednich środków na zadania dla szpitala będzie trzeba szukać środków na

uzupełnienie braków. Przed nami trudny temat, z którym trzeba się zmierzyć.

Kolejnym wątkiem poruszonym przez Starostę Pana Wieńczysława Oblizajka była inwestycja

budowy drogi Łuczywno- Drzewce. Powiat miał zapewnienia od Kopalni KWB Konin, że

otrzyma 9 mln zł na odbudowanie zniszczonej drogi. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że

powiat musiał wycofać się z kilku decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż Kopalnia z uwagi

na zły stan finansowy proponuje inne rozwiązanie i nie chce realizować tego zadania zgodnie

z wcześniej zawartymi postanowieniami umowy. Jedna droga jest już przerwana i nie

otrzymaliśmy z tego tytułu odszkodowania. Powiat nie otrzymał także zapłaty ze strony

Kopalni za zajęcie pasa drogowego. Na ostatnim spotkaniu poinformowano dyrekcje Kopalni,

że możemy skierować sprawę na drogę sądową.

Ad 8. Interpelacje i zapytania.



Radny Jan Stępiński

l. jakie działania podejmuje Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego w

kontekście nasilającego się ostatnio zjawiska migracji cudzoziemców, którzy próbują

przedostać się do naszego kraju?

2. na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 3 Maja i Toruńskiej w Kole w mieJSCU gdzie

zatrzymują się samochody osobowe przed światłami są wybrzuszenia i koleiny. Czy jest

możliwość położenia nakładek betonowych w tym miejscu?

Radny Mieczysław Pusty

1. od czasu uruchomienia przedszkola w Kole zwiększył się ruch pojazdów na ul. Kolejowej

i ul. Piaski, czy jest możliwość postawienia sygnalizacji świetlnej na tym, odcinku drogi?

2. czy jest możliwość zorganizowanie na skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Toruńską w Kole

ruchu okrężnego, polegającego na ustawieniu okrężnika wokół, którego odbywa się ruch

pojazdów.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Zgłasza, że nic nie zostało zrobione do tej pory w kwestii przygotowana do odśnieżania.

W poprzedniej kadencji oraz na początku obecnej w styczniu 2015r. zgłaszał że na terenie

gminy Chodów nadal nie ma zabezpieczenia w postaci zapór śnieżnych. Były prowadzone

rozmowy wcześniej z Panem Starostą i wójtem gminy Chodów, że należałoby coś z tym

zrobić. Wspomniał, że w 2012 roku w powiecie kolskim nie było problemu z odśnieżaniem,

jedynie w gminie Chodów drogi były zasypane i nie przejezdne. Pomimo starań Powiatowego

Zarządu Dróg i odśnieżenia dróg, już po 2 godzinach ponownie drogi były zasypane.

Specyfika gminy jest szczególna, drogi powiatowe usytuowane są na północy i południu od

drogi krajowej nr 92. Wystarczy, że zawieje wiatr ze wschodu i jest zawiane. Zdaje sobie

sprawę, że są to trudne działania, ale wójt gminy zobowiązał się, że w przypadku podjęcia

działań przez Zarząd Powiatu to on porozmawia z rolnikami, żeby udostępnili swoje tereny w

celu zainstalowania takich zapór. Czy jest szansa na zrobienie tych zapór?

Przewodniczący Marek Tomicki zarządził przerwę w obradach od godz. 135o - 14°5. Po

przerwie nieobecni radny Marek Banaszewski i radny Sebastian Szczesiak.

Ad 9. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z działalności w 2015r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa nie omawiał informacji, gdyż

Komisja Gospodarcza szczegółowo analizowała sprawozdanie na posiedzeniu w dniu

25.11.br.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński



Materiały, które otrzymali radni są bardzo obrazowe i treściwe. Zwraca jednak uwagę na

pilny remont dróg powiatowych poza granicami miasta Koła. Zdaje sobie sprawę, że tych

środków w budżecie nie jest dużo, większość pochłania oświata. Może po przeprowadzeniu

audytu w placówkach oświatowych ponadgimnazjalnych okaże się, że jakieś oszczędności się

znajdą i będzie można przeznaczyć wypracowane środki na remonty dróg. Gdyby nastąpiła

taka sytuacja, to zgłasza pilny remont drogi Dzierawy gm. Koło. Droga ta jest bardzo

zaniedbana, dziury są duże, auta ulegają uszkodzeniu.

Radny Mieczysław Pusty

Skoro jego przedmówca reprezentuje grupę rządzącą w państwie, to proponuje aby zwrócił

się do nich, aby środki które przeznaczone są na oświatę, aby realnie odpowiadały zadaniom

realizowanych w szkołach. Stworzenie systemu jakim jest subwencja oświatowa nie przystaje

do realnych kosztów ponoszonych w szkolnictwie. Ma nadzieje, że nowa ekipa rządząca

urealni subwencje na jednego ucznia do wysokości jaka była w 2008r. Jako radni zawsze

mamy dylemat czy wydać środki na drogi czy na oświatę.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Na tym modelu pracy, którym są powiaty więcej środków na drogi nie będzie. Wystarczy

tylko wprowadzić w życie definicje drogi powiatowej i pozostawić przy powiatach tylko te

drogi, które spełniają definicje drogi powiatowej. Wówczas nie administrowalibyśmy ul.

Grodzkiej, ul. Żelaznej w Kole.

Radny Jan Stępiński

Czy Związek Powiatów Polskich zajmował się tym tematem?

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Oczywiście, że Związek zgłaszał ten problem. Jeżeli chodzi o drogę na Dzierawach, to

wyjaśnia, że wójt gminy Koło najpierw chciał chodniki wybudować, więc przystąpiliśmy do

partycypacji 50% - 50%. Teraz Zarząd Powiatu zdecydował, że w pierwszej kolejności będą

robione nawierzchnie dróg a potem dopiero chodniki.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Dziękuje Panu dyrektorowi i pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za

wykonywana pracę. Życzy więcej środków na remonty dróg.

Komisja Gospodarcza przedstawiła pozytywna opinię do informacji. W związku z brakiem

dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził, że Rada

Powiatu przyjęła informację o Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z działalności w

20 15r.przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu.

Projekt odczytał wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański. W składzie osobowym

Komisji Rady Powiatu Kolskiego dokonuje się zmiany przez:

1. wykreślenie ze składu Komisji Prawa i Porządku Publicznego radnego Grzegorza

Fialkowskiego.

2. uzupełnienie składu Komisji Gospodarczej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa

i Leśnictwa przez radnego Marka Świątka.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady

Powiatu. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw- O, wstrzymało się -o.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/89/20 15 i stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

Projekt odczytał wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski. W składzie osobowym

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego, wprowadza się następujące zmiany: ze składu

Komisji Rewizyjnej wykreśla się radnego Leszka Galembę, natomiast skład Komisji

uzupełnia się o radnego Grzegorza Fiałkowskiego.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw- O, wstrzymało się -O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/90/20 15 i stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu.

Przewodniczący rady Marek Tomicki udzielił głosu mecenasowi _

P,_ wyjaśnił, że ustawa o samorządzie powiatowym stanowi, że uchwały Rady--Powiatu i. Zarządu Powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnych, chyba że przepisy ustawy stanowią

inaczej. W spółkach handlowych i spółdzielniach można spotkać się z praktyką, gdzie na

wniosek chociażby jednego z członków przewodniczący zarządza głosowanie tajne w danej

sprawie. Jednak w przepisach ustawy o samorządzie powiatowym takie praktyki uznaje się,

za niedopuszczalne, ponieważ w ustawie są wyliczone przykłady kiedy można zastosować

głosowanie tajne.



Przewodniczący rady Marek Tomicki prosi o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego

Komisji Rewizyjnej.

Radny Ryszard Kasiorek

W imieniu Klubu radnych Powiatowych Prawa Sprawiedliwości zgłasza kandydaturę

radnego Grzegorza Fiałkowskiego.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zapytał radnego Grzegorza Fiałkowskiego czy wyraża

zgodę na kandydowanie?

Radny Grzegorz Fiałkowski wyraził zgodę na kandydowanie.

Więcej kandydatów nikt nie zgłosił. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie zgłoszoną kandydaturę. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 18,

przeciw- 0, wstrzymało się - 1.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański odczytał projekt uchwały. Nikt nie wnosił

uwag do projektu uchwały. Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.

W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw- O, wstrzymało się - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/9l/2015 i stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu

Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

wolontariacie na rok 2016".

Inspektor Dorota Szkudlarek poinformowała, że projekt był omawiany na merytorycznej

Komisji, więc go nie omówiła. Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016". W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych,

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

Nr XIII/92/20 15 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych



przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015r.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Urszula Polewska. Zarząd Powiatu proponuje

dokonanie zmian w planie finansowym wypływającym z potrzeb i złożonych wniosków przez

osoby niepełnosprawne mieszkańców powiatu kolskiego. Są to środki z przeznaczeniem na:

- zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem nowych

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (50 000 zł)

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ( 1 440 zł)

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych (30011,91 zł)

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opiruę do projektu

uchwały.

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

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2015

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2015 roku. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/93/2015 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz

uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zasad zbywania aktywów trwałych SP ZOZ w

Kole, wyraża się zgodę na zbycie 10 aktywów trwałych o wartości księgowej powyżej 20 000

zł. Planowaną formą zbycia jest sprzedaż bądź sprzedaż na surowce wtórne. Zbycie aktywów

trwałych zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/94/20 15 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt omówiła Pani Lilla Urbaniak. Jest to uchwała intencyjna, w której wyraża SIę

stanowisko o potrzebie udzielenia w roku budżetowym 2016 i 2017 pomocy finansowej

Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej

Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie

Wielkopolskim. Koszt całego przedsięwzięcia to około 6 mln zł. Województwo

Wielkopolskie przekaże 3 mln zł, a pozostała kwotę wyłożą powiatu i gminy woj. wlkp.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych odczytała pozytywną opinię do projektu

uchwały.

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

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie

udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu uczestniczyło

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

oznaczona Nr XIII/95/20 15 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 17. 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. Przedstawił tylko dodatkowe zmiany,

które powstały po terminie przesłania projektu uchwały. Załącznik nr 11 do protokołu.

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 18 radnych,

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

Nr XIII/96/20 15 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Społecznej SP ZOZ w

Kole.

Projekt postanowienia odczytał wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski. Uwag do

projektu uchwały nikt nie zgłaszał, w związku, z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odwołania od uchwały Rady Społecznej

SP ZOZ w Kole. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 18, przeciw- O, wstrzymało

się - l. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIII/97/20 15 i stanowi załącznik

nr 13do protokołu.

Ad 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.



Starosta Wieńczysław Oblizajek

Odpowiedź na interpelacje radnego Jana Stępińskiego

Przyznaje racje, że w miejscu skrzyżowań drogi powiatowe niszczą się. Można frezować

drogę jest to pomysł do rozważenia. Obecnie przystępujemy do konkursu o dofinansowanie

do remontu ul. Opałki i ul. Składowej w Kole.
Odpowiedź na interpelacje radnego Mieczysława Pustego

l. Sygnalizacja świetlna w wyznaczonym miejscu byłaby dobrym rozwrązamern, ale

poczekajmy aż burmistrz ukończy infrastrukturę na ul. Pisaki w Kole do końca i wówczas

powrócimy do tematu.

2. Samochody ciężarowe, które jadą od Osieka me będą miały możliwości skrętu do

ul. Kolejowej w Kole, jest tam teren z budynkami mieszkalnymi. Dodatkowo samochody

ciężarowej wjeżdżające na ul. Blizna w Kole niszczą krawężniki oraz znaki drogowe.

Jedynym rozwiązaniem jest zrobienie wjazdu od ul. Toruńskiej w Kole.

Odpowiedź na interpelacje radnego Marka Kowalewskiego

Do tej pory problem był z rolnikami, którzy nie wyrażali zgody na udostępnienie swoich

terenów pod budowę zapór. Może też wystąpić taka sytuacja, że z jednej strony taki płotek

chroni od śniegu, ale z drugiej strony jak wiatr mocniej zawieje, to ten śnieg będzie gromadził

się na drodze. Zarząd Powiatu podejmie rozmowy z Panem wójtem jeżeli będzie taka wola,

jednak podkreśla, że całości nie da się zabezpieczyć, można np. rozpatrzyć możliwość

zabezpieczenia najgorszych odcinków drogi.

Wiceprzewodniczący Marek Kowalewski

Zgadza się ze starostą, jednak prosi aby Zarząd Powiatu w porozumieniu z Powiatowym

Zarządem Dróg w Kole wystąpił do wójta z pismem, w których deklarujemy chęć

współpracy.

Ad 20. Wolne glosy i wnioski.

Radni otrzymali do zapoznania pisma Polskiego Związku Niewidomych z prośba o udzielenie

wsparcia finansowego.

Ad 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XIlI sesji o godz. 1450. _

Protokółowała: ~

Malwina Morzycka \. .

M [VIQ'iU.{04z przewo~y Powiatu

Marek Tomicki
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