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BRZ.0002.22.2016

Protokół Nr XXIII 2016

z XXII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 24 maja 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1300
.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, 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 18 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 19 radnych (o godz. BID przybył radny Albin

Rudniak).

4. Przyjęcie protokołu z XX iXXI sesji.

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

protokołów, sam zapoznał się z protokołami ije podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zadał pytanie czy są jakieś propozycje do przesłanego

radnym porządku obrad? Nikt nie zgłaszał w związku z tym porządek obrad brzmi

następuj aco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu Z XX i XXI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 20l5r.

8. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu kolskiego w roku 2015.



9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa

na realizację zadań z upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.

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

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

14. Wolne głosy i wnioski.

15. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

okres od 22.04.2016r. do 19.05.2016r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta w swoim wystąpieniu poruszył temat budowy drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce. Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu

17.05.2016r. omówił kolejny wariant budowy drogi zakładający: klasę drogi - Z, szerokość

pasa drogowego - 20 m, szerokość jezdni - 6 m, szerokość poboczy - 1,5 m, kategorię ruchu

- KRl. Dyrektor Kujawa podkreślił, że zmieniono rozporządzenie Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie. Szacowany koszt realizacji tego zadania wg przedstawionego

wyżej wariantu wyniesie 4.800.000,00 zł plus koszty wykupu gruntów 1.000.000,00 zł -

1.500.000,00 zł. Zarząd przyjął proponowany wariant, podtrzymał również swoje stanowisko

dot. konieczności zabezpieczenia przez PAK KWB Konin środków finansowych na realizację

w/w zadania, proponowana przez Zarząd forma zabezpieczenia to gwarancja bankowa lub

ubezpieczeniowa.

Starosta Wieńczysław Oblizajek wspomniał, że powiat kolski, koniński, turecki i słupecki

chcą podpisać porozumienie, aby wspólnie realizować zrównoważony transport zbiorowy,

ponieważ wszystkie wymienione wyżej powiaty obsługuje ten sam przewoźnik tj. PKS

Konin.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

Interpelacja dotyczy pobierania opłat za wjazd na teren szpitala. Radny na sesji oznajmił, że

28.10. 2015r. została zawarta urnowa dzierżawy na zagospodarowanie terenu SP ZOZ w Kole



z przeznaczeruem na utworzenie miejsc parkingowych. Zgodnie z podpisaną umową

ostateczny termin wykonania prac związanych z adaptacją przedmiotu umowy minął

28.04.2016r. Jest już miesiąc po wyznaczonym terminie i nic w tym temacie nie zostało

zrobione, miejsc parkingowych nie ma, a osoby wjeżdżające płacą za wjazd na teren szpitala.

Uważa, że taka umowa powinna zostać rozwiązana. Radny zwraca się do dyrekcji szpitala z

prośbą, aby podjęła zdecydowane i stanowcze działania związane z obsługą miejsc

parkingowych na terenie szpitala. Chciałby uzyskać także odpowiedź na pytanie kiedy

użytkownicy parkingów przy SP ZOZ w Kole otrzymają rzetelną informacje od dyrekcji w

zakresie realizacji umowy zawartej w dniu 28.10.2015r.

Radny Ryszard Kasiorek

Lekarze pracujący na Oddziale Wewnętrznym oraz na Oddziale Chirurgii SP ZOZ w Kole

otrzymali w ostatnim czasie wypowiedzenia umów o prace, w związku z tym zdarzeniem

prosi o odpowiedź jaki był cel wypowiedzenia ww. umów o prace oraz czy dyrektor Cezary

Chmielecki będzie negocjował nowe warunki umów z tymi lekarzami? Uważa, że

podejmowanie tak strategicznych decyzji powinno być konsultowane z lekarzami i całym

personelem.

Radny Grzegorz Fiałkowski

l. Złożył interpelacje w sprawie problemów ze ściągnięciem należności za pobyt

porzuconych aut na strzeżonych parkingach. Osoby, które odholowują ww. auta i

pozostawiają je na parkingu liczą ponad 30 zł za dobę. Z informacji jakie radny uzyskał,

takich aut jest niewiele, jednak sumy jakie muszą zapłacić właściciele tych pojazdów

często przewyższają wartość auta. Starostwo Powiatowe musi zapłacić właścicielowi

parkingu za pobyt auta na wyznaczonym miejscu, następnie poprzez komornika ściągamy

te pieniądze od właściciela auta. Zdarza się, że ludzie nie dysponują takimi kwotami i

ciężko jest odzyskać te pieniądze. W związku z tym radny sugeruje, aby właściciel

parkingu na bieżąco informował odpowiednie osoby w Starostwie, które auta nie są

odebrane przez 5 dni iulokować te auta w innym miejscu, tak aby suma do zapłaty przez

właściciela nie była taka wysoka.

2. interpelacja w sprawie zorganizowania przez Grupę Referendalną spotkania w Zespole

Szkół Technicznych w Kole. W związku z tym prosi o odpowiedź na jakiej podstawie i

kto wyraził zgodę i na tego typu działalność w jednostce jaką jest szkoła.

Radny Marek Świątek

Czy są podjęte konkretne działania odnośnie wspólnej inwestycji z Kopalnią Węgla

Brunatnego PAK w Koninie.



Przewodniczący rady Marek Tomicki

Ponawia prośbę o oznakowanie miejscowości w gminie Babiak przy drogach powiatowych.

Radni gminy Babiak prosili o uzupełnienie oznakowania o inne miejscowości, które kieruje

się z tych głównych oznakowań.

Ad 7. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2015r.

Dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że stopa bezrobocia w powiecie kolskim na koniec

grudnia 2015r. wyniosła 12,8 %, liczba bezrobotnych wyniosła 4 286 osób, z czego 58,8%

(2 521 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2014r. liczba ta

zmalała o 659 osoby.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykorzystał w roku sprawozdawczym środki z Funduszu

Pracy z przeznaczeniem na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i

aktywizację zawodową w kwocie 11 613 200 zł.

W ubiegłym roku zgłoszonych było 1407 ofert pracy, czyli o 222 więcej niż w 2014I.

Największe zapotrzebowanie na pracowników odnotowano w sektorze usług, administracji,

handlu i budownictwa. Nowe przepisy wprowadziły w życie trzystopniowe profilowanie osób

bezrobotnych. Udzielono wsparcia dla osób z I profilu (aktywni), II profil (osoby

potrzebujące wsparcia ze strony pracowników PUP), III profil (tzw. oddaleni od rynku pracy).

Pani Halina Ślifirska poinformowała, że w roku sprawozdawczym były przyznawane bony

szkoleniowe, stażowe i na zasiedlenie wiele osób skorzystało z tej formy aktywizacji.

Rok 2015 dyrektor PUP w Kole ocenia jako dobry, pracodawcy zgłaszali dużo ofert pracy a

bezrobotni chętniej chcieli podnosić swoje kwalifikacje. Bardzo dużym zainteresowaniem

cieszy się dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

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

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

Pracy w Kole w 2015r. poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

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

2015.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka przedstawiła bardzo

dokładną informację na piśmie, ponadto w dniu 20 maja br. odbyło się wspólne posiedzenie

Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Spraw Społecznych, podczas którego

bardzo szczegółowo przedstawione zostały wszystkie zagadnienia zawarte w informacji,

dlatego omówiła tylko najważniejsze zagadnienia.



Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu kolskiego w roku

2015 było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i

żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie powstawaniu chorób i

zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych poprzez

sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia

publicznego oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej. Ocena sanitarna powiatu

kolskiego w 2015r. 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 2153 obiektów. W 20 15r. dokonano 1712 kontroli.

Na tej podstawie wydano 201 postanowień, 853 decyzji oraz nałożono 93 mandaty na kwotę

12 700 zł.

Na koniec 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.

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

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

powiatu kolskiego w roku 2015 poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie

Kłodawa na realizację zadań z upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez

Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Powiat Kolski ma zamiar udzielenia

pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Kłodawa na realizację zadania z dziedziny

upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie

pod nazwą:

l. VI Ogólnopolskie Spotkanie Taneczne "TERPSYCHORA" 2016

2. Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Wiosenne nutki"

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2016 Gminie Kłodawa na realizację zadań z

dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanych przez Gminny Ośrodek Kultury w

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



się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIl/136/2016

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

niezabudowanej.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak. Nieruchomość niezabudowana

położona w Barłogach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 415/3 arkusz mapy 2

o powierzchni 0,0655 ha, znajduje się w zasobie Powiatu Kolskiego, i nie jest

zagospodarowana. Początkowo był to odcinek drogi na w/w działce ale został zastąpiony

nowo wybudowanym fragmentem i obecnie jest działką rolniczą ( RVI ), a w związku z tym,

sąsiadujący z przedmiotową dział --_ :ostał pozbawiony dostępu do

drogi publicznej. Sprzedaż najego rzecz poprawi warunki zagospodarowania nieruchomości i

umożliwi dostęp do drogi publicznej.

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. W głosowaniu

jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr :XXII/l 37/2016 i stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości

niezabudowanej.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Mariola Jóźwiak. Nieruchomość niezabudowana

położona w Barłogach, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 391/2 arkusz mapy l

o powierzchni 0,1376 ha, znajduje się w zasobie Powiatu Kolskiego, i nie jest

zagospodarowana. Działka w/w była odcinkiem drogi powiatowej ale została zastąpiona

nowo wybudowanym fragmentem drogi, a w ślad za tym zmienił się użytek tej działki na

pastwisko ( Ps IV ).

Nikt nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. W głosowaniu

jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr :XXII/I 38/20 16 i stanowi załącznik nr 7

do protokołu.

Ad 12. 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 8 do

protokołu).

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 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIl/139/20 16 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że radny Grzegorz Fiałkowski i radny

Ryszard Kasiorek otrzymają odpowiedzi na zadane interpelacje na piśmie w ustawowym

terminie.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poprosił Panią Iwonę Wiśniewską zastępcę dyrektora SP

ZOZ o udzielenie odpowiedzi na interpelację radnego Jana Stępińskiego.

Pani Iwona Wiśniewska

Umowa z przedstawicielami firmy z Poznania była podpisana pod koniec l 0.2015r. Na mocy

tej umowy dzierżawca zobowiązał się do utwardzenia 3 000 m2 terenu wokół szpitala w celu

utworzenia i wyznaczenia miejsc parkingowych. Te warunki miały być spełnione w ciągu 6

miesięcy od dnia podpisania umowy. Pani Wiśniewska poinformowała, że położenie kostki

brukowej na tak dużej powierzchni wynosiłoby około 300000 zł a trzeba doliczyć do tego

jeszcze koszty remontu kanalizacji deszczowej. Niestety szpital nie posiada odpowiednich

środków finansowych na realizację tego zadania, w związku z tym dzierżawca musi we

własnym zakresie utwardzić teren. Dzierżawca proponuje utwardzenie w formie żużla.

Radny Rafał Ławniczak

Ma wątpliwości czy żużel posiada certyfikat do użytkowania go jako materiał budowlany.

Radny Jan Stępiński

Uważa, że firma nie dotrzymała warunków umowy, w związku z tym powinno nastąpić

rozwiązanie umowy.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Uważa, że nie powinno się utwardzać powierzchni żużlem na terenie szpitala, ponieważ może

grozić to pyleniem.

Radny Zdzisław Domański



Obecnie jest wykonana nowa elewacja budynku szpitala, jeżeli zostanie posypany żużel, to za

2 lata ściany budynku będą czarne.

Pani Iwona Wiśniewska

Przekaże Panu dyrektorowi wszystkie uwagi od radnych.

Radny Mieczysław Psuty

Uważa, że dyrekcja szpitala powinna rozwiązać umowę z firmą, która miała zorganizować

parking w szpitalu. W zamian za to Powiat Kolski powinien udzielić pomocy finansowej dla

szpitala na zakup odpowiedniego bezobsługowego systemu parkingowego.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

W tej chwili w szpitalu priorytetem jest remont oddziału chirurgii i sali operacyjnej,

Starosta Wieńczysław Oblizajek w odpowiedzi na interpelacje przewodniczącego rady Marka

Tornickiego poinformował, że przekaże dyspozycje dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg

wKole.

Temat poruszony przez radnego Marka Świątka został omówiony przez Starostę

Wieńczysław Oblizajka w punkcie dd 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej

Zarządu.

Ad 14. Wolne głosy iwnioski.

Radny Albin Rudniak poprosił o przestrzeganie rolników, aby nie pryskali swoich pól w

dzień, ponieważ nie służy to pszczołom. Taki przypadek zdarzył się w gminie Przedecz, gdzie

rolnik opryskał rzepak i spowodował tym samym zniszczenie pasieki w obrębie 5 km.

Ad 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tornicki zamknął obrady XXII sesji o godz. 1445
,

Protokółowała: _----
Malwina Morzycka

fn. ~~J.v<.._ \
r2ewodhiczą~dY Powiatu

Mad: Tomicki
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