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Protokół Nr XIX! 2016

z XIX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 31 marca 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XIX sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 12°°.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, Prezesa PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin

S.A. Pana Sławomira Sykuckiego oraz wiceprezesa Pana Jarosława Czyża, wójta gminy

Osiek Mały Pana Marka Górczewskiego, przewodniczącego rady gminy Osiek Mały Pana

Ireneusza Wiśniewskiego, przewodniczącego komisji rewizyjnej rady gminy Osiek Mały

pana Sławomira Makarewicza, przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli związków

zawodowych, 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 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 21 radnych (o godz. 12°5 przybył radny Marek

Banaszewski, o godz. 1255 przybył radny Albin Rudniak).

4. Przyjęcie protokołu z XVII XVIII sesji.

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

protokołów, sam zapoznał się z protokołami i je podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki proponuje zmiany do porządku obrad poprzez

wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:

- obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego. Radni

otrzymali projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Proponuje umieszczenie projektu uchwały

jako pkt 11, a pozostałe przesunąć o jeden.

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Proponuje umieszczenie

projektu uchwały jako pkt 18, a pozostałe przesunąć o jeden.



Więcej zmian nikt me zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod

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

O, wstrzymało się - O. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XVII i XVIII sesji.

5. Omówienie współpracy organów Powiatu Kolskiego z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego

w Koninie S.A.

6. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w sprawie współpracy PAK Kopalni Węgla

Brunatnego Konin S.A. z organami Powiatu Kolskiego.

7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

8. Zapytania i interpelacje.

9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2015r.

10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015.

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

Powiatu Kolskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/I08/2016 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia przystąpienia do realizacji projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach

Działania 1.1 "W sparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez

PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały m XXIII1l03/2012 z dnia 28 czerwca

2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki



Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

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

powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

20. Wolne głosy i wnioski.

21. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Omówienie współpracy organów Powiatu Kolskiego z PAK Kopalnią Węgla

Brunatnego w Koninie S.A.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek

Na teren powiatu kolskiego kilka lat temu weszła PAK KWB Konin S.A. z odkrywką w

miejscowości Drzewce. Przeprowadzono szereg rozmów z przedstawicielami samorządów

gminnych, powiatu oraz kopalni na temat powstałych szkód w infrastrukturze drogowej.

Kopalnia podjęła uchwałę, w której zarząd spółki wyraził zgodę na zawarcie ugody z

Powiatem Kolskim w sprawie określenia naprawy szkód górniczych. We wspomnianej

ugodzie były zawarte warunki i terminy w kwestii wybudowania drogi Łuczywno- Drzewce

w zamian za zniszczone wcześniej drogi między tymi miejscowościami. Kopalnia wyraziła

wówczas zgodę na wybudowane 4 km drogi o określonych parametrach. Obecnie ugoda od

strony kopalni może zostać nie zrealizowana, z przyczyn finansowych. Przypomina, że

powiat poniósł szkody na swoim mieniu, a dalsza ekspansja zakładu może doprowadzić do

zniszczenia kolejnej drogi, nie realizując wcześniejszych zobowiązań zawartych w ugodzie.

Organy Powiatu Kolskiego nie wyrażają zgody na zajęcie kolejnej drogi oraz domagają się

wywiązania się z poprzednich zobowiązań przedmiotowej ugody.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa

Rozmowy z kopalnią a Powiatem Kolskim i przedstawicielami gmmy Osiek Mały były

prowadzone od 2003r. Głównym tematem rozmów była odkrywka "Drzewce" oraz

alternatywnych przebiegów dróg powiatowych. W 2010r. dokonano szacunków szkód, a w

2011r. doszło do podpisania ugody (30.1l.2013r. sporządzono pierwszy aneks do ugody). Od

marca do czerwca 20 15r. prowadzone były rozmowy dot. drugiego aneksu. W wyniku działań

kopalni rozebrana została jedna droga, a druga była planowana. W konsekwencji powstania

tych szkód miała powstać alternatywna droga, dodatkowo planowano przekazać Powiatowi



Kolskiemu nieodpłatnie drogę pod załadownię węgla. Od lipca 2015r. zarząd spółki stara się

narzucić nam objazd po skraju swojej okrywki. W międzyczasie dokonano zmiany

dokumentacji, przez co PZD poniósł koszty 20000 zł. PZD w Kole wystąpił do kopalni o

zwrot kwoty, ale do dnia dzisiejszego nie otrzymał tych środków. Późniejsze pisma z kopalni

nie były optymistyczne, ponieważ wyraźnie kopalnia zaznaczyła, że zapewnienia zawarte w

ugodzie z 2011r. nie będą zrealizowane. Wówczas nastąpiło umorzenie postępowania w

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Kopalnia pismem z dnia 18.01.2016r.

zaproponowała wybudowanie traktu krótszego tj. 1,3 km oraz tańszego, bo z nawierzchni z

tłucznia. W odpowiedzi Starosta Kolski pismem z dnia 04.02.br wezwał kopalnię do

uregulowania płatności zgodnie z zawartą ugodą, czyli w kwocie 9,5 mln, z czego 8 mln miał

stanowić koszt budowy drogi a 1,5 mln miało być przeznaczone na wypłatę odszkodowań.

Prezes PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Sławomir Sykucki

Zarząd kopalni nadal wyraża wolę negocjacji z powiatem kolskim. Kopalnia oprócz produkcji

węgla, wytwarza także wiele dóbr materialnych, z których wszyscy korzystamy. W kopalni

nic się nie zmieniło w związku z prywatyzacją. Aktualnie cała branża energetyczna przeżywa

dramat finansowy. Potwierdził, że w niektórych dokumentach jest wspomniane o drogach o

nawierzchni bitumicznej, ale w rzeczywistości takich nie zniszczyła działalność kopalni.

Zwraca się do samorządu powiatu kolskiego o obniżenie kosztów remontów dróg, ponieważ

władze kopalni nie są w stanie sprostać finansowym wymaganiom. Prosi o zrozumienie

obecnej sytuacji spółki.

Wiceprezes PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Jarosław Czyż

Przyznaje, że kopalnia czyni zniszczenia w infrastrukturze drogowej. Powiat Kolski zawarł

ugodę z władzami spółki w celu rekompensaty za zniszczoną drogę. Dopowiedział także, że

wspomniana droga była gruntowa, a w ugodzie jest mowa o budowie nawierzchni bitumicznej

o szerokości 6 metrów. Propozycja spółki jest obecnie taka, że są plany zrobienia objazdu

drogi przerwanej po gruntach kopalni i włączyć się we fragment istniejącej drogi powiatowej.

Kopalnia wyraża wole partycypacji kosztów w poprawę standardu drogi. Uważa, że to dobre

rozwiązame.

Wójt gminy Osiek Mały Marek Górczewski

W związku z działalnością kopalni na terenie gmmy Osiek Mały, wiele osób SIę

wyprowadziło z tego terenu, ponieważ wykupiono ich ziemie, ale zostało jeszcze kilka rodzin.

Te osoby miały obiecane, że obok ich domów zostanie wybudowana droga. Takie ustalenia

zawarte były w porozumieniu pomiędzy władzami gminy Osiek Mały a spółką kopalni. Wójt

przyznał, że gdyby wiedział, że kopalnia nie będzie chciała wywiązać się z wcześniejszych



ustaleń, to nigdy nie wyraziłby zgody na zniszczenie drogi, tylko żądał ich natychmiastowej

odbudowy. Dzisiejsza propozycja kopalni jest niewiarygodna.

Radny Józef Rybicki

Pierwsza zasada jaka obowiązuje strony to dotrzymywanie podpisanych umów. To co

powiedział wcześniej prezes Sykucki przyjmujemy do wiadomości, ale są to problemy

kopalni, więc dlaczego mieszkańcy powiatu kolskiego a w szczególności gminy Osiek Mały

mają finansować stratę spółki. Kopalnia dobrze wiedziała w momencie podpisywania ugody z

powiatem kolskim, że drogi, które będą zajęte będą gruntowe a nie utwardzone. Dlaczego

mieszkańcy powiatu konińskiego są traktowani inaczej od nas? Z wiadomości jakie posiada

kopalnia już przekazała środki finansowe dla powiatu konińskiego. Oczekujemy, że

sfinansujecie budowę drogi, do której się zobowiązaliście, jeżeli nie wykonacie zadania, to

niech sąd rozstrzygnie tę sporną kwestię. My jesteśmy przedstawicielami społeczeństwa i

mamy obowiązek dbać o interesy naszych mieszkańców.

Radny Mieczysław Pusty

Skoro sytuacja finansowa kopalni jest zła, to po co kontynuować taką działalność? Obecnie

prowadzicie swoją działalność kosztem mieszkańców gminy Osiek Mały. Jedyne co może

uchronić spółkę od niedotrzymania ugody, to upadłość zakładu. Nie wyrażamy zgody na

obecne zachowanie spółki i z pełną odpowiedzialnością poprzemy działania Zarządu Powiatu

Kolskiego o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Wicestarosta Marek Banaszewski

W przypadku wystąpienia szkód górniczych nadal obowiązuje prawo genealogiczne i prawo

górnicze. Powyższe przepisy zostały również powołane w ugodzie zawartej w 201lr.

Podpisując ten dokument władze powiatu kolskiego oraz ówczesne władze kopalni doszły do

wniosku, że wybudowanie drogi o określonych parametrach i konstrukcji będzie zgodne z

powołanymi powyżej przepisami prawa. Mamy prawo żądać naprawy powstałych szkód.

Prezes PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. Sławomir Sykucki

Wyjaśnił sprawę ugody kopalni z powiatem konińskim. To porozumienie również dotyczyło

kwestii budowy drogi, ale w trybie zamówień publicznych. Został ogłoszony przetarg i

kopalnia miała sfinansować wykonanie zadania. W I przetargu suma zaproponowana

wyniosła 18 mln zł, jednak powiat koniński wynegocjował kwotę 50% niższą od pierwotnej

oferty. Powodem tego było zrezygnowanie z budowy kilkukilometrowej ścieżki rowerowej.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Władze kopalni i władze powiatu wypracowały stanowisko i podpisały stosowną ugodę oraz

aneksy do tej ugody. W międzyczasie nastąpiła prywatyzacja spółki, ale zobowiązania nadal



są wymagalne. Obecne propozycje kopalni są nie do przyjęcia. Zarządowi Powiatu chodzi

głównie o to, aby wybudować drogę Łuczywno- Drzewce, zaproponowana suma jest

szacunkowa, można wykonać zadanie nawet za mniejszą kwotę. Trzeba znaleźć dobre

rozwiązanie, bo sytuacja robi się niebezpieczna. Powiat nie wyraża zgody na przecięcie

drugiej drogi. Jeżeli kopalnia tego dokona, władze powiatu będą zmuszone zawiadomić

odpowiednie organy o popełnieniu przestępstwa.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Powiat kolski zabezpieczał co roku kwotę 9,5 mln zł na budowę drogi Łuczywno- Drzewce.

Kwota 8 mln zł miała być przeznaczona na budowę a kwota 1,5 mln zł planowano

wydatkować na odszkodowania za wykup gruntów. Kopalnia nie zwróciła nawet kwoty

20 000 zł za sporządzenie materiałów geodezyjnych a co dopiero powiedzieć o otrzymaniu od

kopalni środków w wysokości 9,5 mln zł?

Radny Jan Stępiński

W życiu publicznym często zdarza się, że zmienia się władza, ale w ten sposób przejmuje się

także zobowiązania po poprzednikach. Powiat kolski również boryka się z wieloma kłopotami

i musi liczyć każdą złotówkę.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zamknął dyskusje. Materiały dotyczące punktu

stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska w sprawie współpracy PAK Kopalni

Węgla Brunatnego Konin S.A. z organami Powiatu Kolskiego.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski odczytał projekt uchwały. Nikt z radnych nie

wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie stanowiska w sprawie współpracy PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin S.A. z

organami Powiatu Kolskiego. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 radnych, za - 21,

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

Nr XIX/121/2016 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 13.00-13.10

Ad 7. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc marzec 2016r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 19.02.2016r. do 25.03.2016r. Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Na koniec swojego wystąpienia Starosta Kolski wspomniał, że planowana inwestycja na

oddziale chirurgii w SP ZOZ w Kole będzie prawdopodobnie przeprowadzona w dwóch



etapach. Szpital proponuje w 1 etapie modernizację części łóżkowej oddziału. Dr Chmielecki

będzie wprowadzał zmiany również na izbie przyjęć, ponieważ jest najwięcej skarg na ten

oddział. Dobra wiadomość jest też taka, że na informatyzację szpitali powiatowych mają być

przeznaczone również środki unijne, a nie jak było w pierwotnej wersji, że środki te miały

otrzymać jedynie szpitale wojewódzkie.

Ad 8. Zapytania i interpelacje.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Dlaczego pobierane są opłaty za wjazd na teren szpitala? Do tej pory opłaty miały być

uiszczane za postój na parkingu na terenie szpitala. Jest wiele przypadków kiedy ktoś

podwozi chorą osobę do szpitala i tylko zostawia ją przed budynkiem, nie ma zamiaru

parkować auta, a okazuję się, że przy wyjeździe strażnik żąda zapłaty za wjazd na teren

szpitala. Uważa, że to złe rozwiązanie.

Radny Jan Stępiński

Radny składa pisemną interpelacje w sprawach:

l. wyznaczenia linii poziomych na skrzyżowaniu ulic 3- Maja i Emilii Plater. Mieszkańcy

skarżą się na kłopoty z przejściem na drugą stronę ulicy. Praktyka pokazuje, że brak przejścia

dla pieszych jest dla mieszkańców kłopotliwy i uciążliwy.

2. udostępnienia wyników przeprowadzonego audytu w szkołach ponadgimnazjalnych.

Dyrektorzy w/w szkół otrzymali wyniki audytu, natomiast Radni w tym Radni Komisji

Społecznej nie otrzymali żadnych informacji.

3. Prosi o informację co dyrekcja szpitala planuje zrobić z kostką brukową, która jest

ulokowana przed budynkiem szpitala. Prosi o uporządkowanie tego terenu, ponieważ nie

wygląda to ładnie.

Prosi o ustosunkowanie się do powyższych zapytań na piśmie (załącznik nr 5 do protokołu)

Radny Mieczysław Pusty

Zwraca się z prośbą do dyrektora PZD w Kole o dokonanie przeglądu znaków drogowych w

mieście Koło. Na ul. Bogumiła w Kole dwa znaki drogowe o ograniczeniu prędkości do 40

krn/h są wyblaknięte.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Prosi o oznakowanie miejscowości w gmime Babiak przy drogach powiatowych. Radni

gminy Babiak prosili o uzupełnienie oznakowania o inne miejscowości, które kieruje się z

tych głównych oznakowań.



Ad 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za

2015r.

Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole

za 2015 rok przez Panią dyrektor Urszulę Polewską poprzedzone zostało wystąpieniem

uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole

, którzy zaśpiewali piosenki. Na koniec wystąpienia Starosta Kolski-_
wraz z przewodniczącym rady Markiem Tomiekim i panią dyrektor Urszulą Polewską

wręczyli z okazji 80. urodzin prezes Stowarzyszenia Osób Głuchoniemych w Kole Pani

xwiaty oraz złożyli najlepsze życzenia.
-------

Dyrektor Urszula Polewska omówiła najistotniejsze punkty ze sprawozdania:

- piecza zastępcza

Sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez

rodziców. Ma ona charakter czasowy. Według stanu na 31.l2.20l5r. w powiecie kolskim

funkcjonowało 76 rodzin zastępczych, w których przebywało 109 dzieci. Bardzo ważne jest

wsparcie rodzin zastępczych przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

- pomoc instytucjonalna

W roku sprawozdawczym Siostry Orionistki świętowały Jubileusz 50- lecia posługi w mieście

Kole. Najważniejsze potrzeby DPS na ul. Blizna to: wymiana windy, modernizacja pokoi i

łazienek mieszkańców, wymiana okien i drzwi balkonowych w budynku, odnowienie

korytarza na piętrze i zmiana oświetlenia. Potrzeby DPS na ul. Poniatowskiego to: remont lub

wymiana windy, remont pokoi mieszańców i pomieszczeń sanitarnych, remont posadzek i

wykładzin, przeprowadzenie niezbędnych regulacji płacowych oraz podwyżek wynagrodzeń

dla pracowników Domu.

- dział rehabilitacji zawodowej i społecznej

W roku 2015 dofinansowanie w zakresie likwidacji barier architektonicznych uzyskały 72

osoby, w tym 41 osób na likwidacje barier architektonicznych, 28 osób na likwidację barier w

komunikowaniu się i 3 osoby na likwidację barier technicznych.

- warsztaty terapii zajęciowej

WTZ "Sprawni inaczej" obchodzili niedawno 10- lecie funkcjonowania. Terapia w warsztacie

objętych jest 25 uczestników ( 16 kobiet i 9 mężczyzn).

Na koniec wystąpienia Pani dyrektor omówiła wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej

do realizacji w 2016r. Są to: remont lub wymiana wind w DPS ul. Blizna 55 oraz w DPS ul.

Poniatowskiego 21, regulacje płacowe w DPS i WTZ, zwiększenie środków finansowych na

WTZ, utworzenie interwencji kryzysowej.



Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Komisja Spraw Społecznych miała możliwość odbycia posiedzenia w budynku Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Jest pełen uznania dla Pani dyrektor i jej

współpracowników za rzetelne i sumienne wykonywanie swojej pracy na rzecz osób

korzystających na co dzień z pomocy społecznej. Obawę radnego wzbudza jedynie wysoki

koszt utrzymania mieszkańca w DPS. Nie wszystkich stać na to, aby umieścić starszą osobę w

Domu opieki, ponieważ kwota ponad 3 000 zł, często przerasta możliwości finansowe

rodziny.

Radna Janina Roszkiewicz

W imieniu członków Komisji Spraw Społecznych podziękowała Pani dyrektor Jej

pracownikom za prace na rzecz drugiego człowieka.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kole za 20l5r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik

nr 6 do protokołu.

Ad 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula Pękacz. W roku 2015 Powiatowy Rzecznik

Konsumentów zarejestrował ogółem 959 sprawy. Z tego 894 sprawy to bezpłatne

poradnictwo konsumenckie i informacje prawne udzielane bezpośrednio w biurze rzecznika

oraz za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. W 65 sprawach trzeba było

występować bezpośrednio do przedsiębiorców. Przygotowano 7 pozwów sądowych, od 2

wyroków nakazujących zapłatę sporządzono sprzeciwy. Pani Pękacz złożyła również 2

zawiadomienia do Policji o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorcę. Najwięcej

problemów dotyczy reklamacji obuwia, odzieży i sprzętu AGD. Ostatnio nasilił się problem z

otrzymywaniem przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych rachunków za energię

elektryczną, ponieważ dystrybutor do każdej faktury doliczał kwotę 32 zł jako opłatę

handlową. Często można spotkać się z sytuacją kiedy następuje sprzedaż firmie

windykacyjnej przedawnionych opłat i pożyczek. W roku sprawozdawczym dużą aktywność

wykazali także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegająca na organizowaniu spotkań,

prezentacji, podczas których oferowana jest sprzedaż różnego rodzaju towarów oraz usług.

Pokrzywdzonymi przez ww. przedsiębiorców byli zazwyczaj osoby starsze.

Na koniec wystąpienia Pani Urszula Pękacz poinformowała, że za pilne do uregulowania

uważa:



- wprowadzenie wyraźnego terminu do udzielania odpowiedzi na reklamacje przez Bank,

- dopuszczenie rzecznika do grupy podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji

objętych tajemnicą bankową w imieniu konsumenta,

- obowiązek doręczenia wszelkich umów i zmian np. regulaminów w formie listu poleconego

a nie kurierem,

- zobligowanie biur podróży, przy rezygnacji z imprezy turystycznej przez konsumenta, przed

planowaną datą wyjazdu, do dostarczenia turyście pisemnego rozliczenia faktycznie

poniesionych już przez biuro podróży kosztów, w związku z organizacją wyjazdu.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Mnogość i różnorodność spraw, które ustawodawca nałożył na Rzeczników jest ogromna,

sztuka polega na tym, aby "tworzyć mądre prawo". Konsumenci mają problem z

prawidłowym odczytaniem faktury za prąd, chodzi o zapisy na odwrotnej stronie, gdzie

podane są taryfy i opłaty, na szczęście mieszkańcy powiatu mają możliwość skorzystania z

bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie dochodzenia swoich praw.

Radny Mieczysław Pusty

Dziękuje Pani Rzecznik za sumiennie wykonywanie swoich obowiązków. Ilość spraw jest

duża. Zwraca się do Starosty Kolskiego o rozważenie możliwości zatrudnienia do biura

rzecznika jeszcze jednej osoby.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

W imieniu radnych i mieszkańców powiatu kolskiego dziękuje Pani Urszuli Pękacz za

wykonywaną pracę.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika

Konsumentów za 2015r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 15.00 -15.10

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej

własnością Powiatu Kolskiego

Projekt omówiła naczelnik Mariola Jóźwiak. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w

Kole Spółka z 0.0 wystąpił z wnioskiem o ustanowienie na czas nieokreślony, odpłatnej z

jednorazowym wynagrodzeniem służebności przesyłu, na nieruchomości, będącej własnością

Powiatu Kolskiego, położonej w Kole, stanowiącej działki oznaczone w ewidencji gruntów



numerami 56/9 i 56/11. Powyższy wniosek ZWIązany jest Z planowaną budową

na w/w działkach kanalizacji sanitarnej.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki będącej własnością Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIX1122/2016 i stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/I08/2016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych.

Projekt omówił wicestarosta Marek Banaszewski. Wprowadza SIę zmianę w treści § 4

Uchwały Nr XVI/I08/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.01.2016 r. w sprawie

ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, który

otrzymuje brzmienie: " Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". Zmiana ta podyktowana

jest tym, że przedmiotowa uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i nie podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/I08/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 stycznia

2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół

specjalnych. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O,

wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XIX/123/20 16 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w

ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym

rynku pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Powiatowy Urząd Pracy w Kole ma szanse

otrzymać środki na aktywizacje osób bezrobotnych. Pozyskane środki pozwolą na

aktywizację zawodową 388 osób do 30 roku życia zamieszkujących Powiat Kolski i

zarejestrowanych w PUP w Kole. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2016r. do

30.06.2017r. i opiewa na kwotę 3 618400,06 zł z czego w 2016r. - 3 068400,10 zł natomiast

W 2017r. - w wysokości 550 000,00 zł.



Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób

młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe"

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw-

O, wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XIX/ 124/20 16 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane

przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Powiatowy Urząd Pracy w Kole ma szanse

otrzymać środki na aktywizacje osób bezrobotnych. Pozyskane środki pozwolą na

aktywizację zawodową 170 osób zamieszkujących Powiat Kolski i zarejestrowanych w PUP

w Kole. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. i opiewa na

kwotę 1 704754,61 zł, z czego w 2016r. - w wysokości l 354678,61 zł, natomiast w 2017r. -

w wysokości 350 076,00 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6

Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących

pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw -

O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XIX/125/20 16 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/I03/2012 z dnia 28

czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki



Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt omówiła pani Lilia Urbaniak. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany mają na celu

lepsze zabezpieczenie interesów szpitala i mieszkańców powiatu kolskiego w zakresie

lepszego dostępu do specjalistycznych poradni: m.in. laryngologicznej, reumatologicznej,

gastroenterologicznej, endokrynologicznej. Kolejną ważną zmianą będzie utworzenie

stanowisk ordynatorów i kierowników oddziałów. Natomiast na oddziałach wewnętrznych

zostaną utworzone pododdziały diabetologii i urologii. Wprowadzony zostanie także tekst

jednolity statutu, zwierający wszystkie dotychczas zmienione zapisy.

Radny Jan Stępiński

Czy jest konieczność utworzenia pododdziału diabetologii i urologii?

Pani Lilla Urbaniak

Odział wewnętrzny przyjmuje najwięcej pacjentów, do tego wykonują cały kontrakt.

Utworzenie takich oddziałów daje możliwość przyjmowania ludzi z cukrzycą.

Pani Iwona Wiśniewska

Tworząc te pododdziały szpital ma szanse otrzymać większe środki z NFZ.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/I 03/2012 z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie nadania

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia

jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole .

. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIX1126/2016 i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

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

omówił proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawił dodatkowe

zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 13 do

protokołu).

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Środki przeznaczone na remont dróg me są wysokie, jednak dobrze, że można było

wygospodarować jakąkolwiek sumę na ten cel. Dziękuje Zarządowi Powiatu za

uwzględnienie drogi na Dzierawach. Czy znajdą się środki na dokończenie chodnika na ul.



Toruńskiej w Kole? Do zrobienia został niewielki odcinek 1200 m, może po przetargu

zostaną jakieś oszczędności. Uważa, że należy zakończyć rozpoczęte zadanie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Podziękował samorządom gminnym za udzielenie pomocy finansowej.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r. W głosowaniu jawnym

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIX/127/2016 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wywołanie uchwały wynika z następujących

przyczyn:

- zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o wolne środki o kwotę

598 125,20 do wysokości 3 080 841,20 zł

- zmiany wprowadzone powyższaą uchwałą w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

powiatu na 2016r.

wprowadzenie w załączniku dotyczącym przedsięwzięć nowego zadania pn.:

"Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa

Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim na kwotę

93290,40 zł z tego w 2016r. - 46645,20 zł, 2017r. - 46645,50 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Dlaczego powiat musi udzielić pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, skoro

gminy udzielają pomocy finansowej?

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Liczy się jednostka samorządowa, więc zarówno gminy jak i powiatu udzielają wsparcia na to

zadanie.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

W przypadku kiedy powiat nie przekaże określonej kwoty na to zadanie, wówczas gminy

będą musiały udzielić większej pomocy finansowej. Jest już lotnisko w Ławicach, ale jest

opcja utworzenia jeszcze jednego w Michałkowie. W Polsce jest 18 takich baz lotniskowych.

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na



lata 2016-2021. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O,

wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr

XIX/128/20 16 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu

Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Uchwała przewiduje udzielenie Województwu

Wielkopolskiemu w 2016r. pomocy finansowej w realizacji zadania w zakresie ochrony

zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy w latach 2016-

2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEM S) na terenie Lotniska

Michałków w Ostrwie Wielkopolskim. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej

zostaną zawarte w stosownej umowie.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XIX/129/2016 i stanowi załącznik nr 16

do protokołu

Ad 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Odpowiedzi na interpelacje radnego Grzegorza Fiałkowskiego udzieliła Pani Iwona

Wiśniewska.

Faktycznie jest pobierana opłata za wjazd na teren szpitala. Jak radni pamiętają, w ubiegłym

roku została wyłoniona firma, która zobowiązała się do utworzenia strefy parkingowej na

terenie szpitala. Przez pierwsze 3 miesiące obowiązywania umowy 15 minut było darmowe,

po tym czasie należało uiścić opłatę. Firma jednak była niezadowolona z zysków, dlatego

podpisano aneks do umowy i zlikwidowano darmowe 15 minut za wjazd na teren szpitala.

Inwestor zainwestował, zatrudnił 2 pracowników, płaci czynsz, dzierżawę i ponosi opłaty zza

energie elektryczną. Koszt wjazdu nie jest wysoki i wynosi tylko 2 zł.

Radny Jan Stępiński

Firma, która dzierżawi teren nie utworzyła nowych miejsc parkingowych, a pomimo to należy

płacić za wjazd na teren szpitala.

Pani Iwona Wiśniewska

Obecna umowa obowiązuje do jeszcze przez okres 3 miesięcy, może poczekajmy do tego

momentu na podejmowanie jakichkolwiek decyzji.

Radny Grzegorz Fiałkowski



Nie jest usatysfakcjonowany taką odpowiedzią. Firma miała utworzyć miejsca parkingowe,

powierzchnia miała być utwardzona, tym czasem brak nawierzchni, ale należy płacić za

przejazd przez teren szpitala.

Pani Iwona Wiśniewska

Są plany zagospodarowania terenu szpitala, jednak na wszystko me starczy środków

finansowych. Przypomina, że drugim podmiotem finansowym jest podmiot tworzący.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że do czerwca jest czas na zastanowienie się nad sytuacją jaka ma miejsce na terenie

szpitala.

Starosta Wieńczysław Oblizajek w odpowiedzi na interpelacje radnego Mieczysława Pustego

i przewodniczącego rady Marka Tornickiego poinformował, że przekaże dyspozycje

dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Radny Jan Stępiński otrzyma odpowiedź na interpelacje na piśmie.

Ad 20. Wolne glosy i wnioski.

Radna Grażyna Bugała

Odczytała pismo w sprawie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole (załącznik nr 17 do protokołu).

Przewodniczący rady Marek Tomicki przypomniał radnym, że w dniu 21.04.2016r. w Liceum

Ogólnokształcącym w Kole odbędzie się uroczysta sesja z okazji 1050. rocznicy Chrztu

Polski.

Ad 21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XIX sesji o godz. 1615.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

?n:e~dY Powiatu

Marek Tomicki
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