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Protokół Nr XXIII/ 2016

z XXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 czerwca 2016r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący Rady

Powiatu Zdzisław Domański o godz. 1300.

2. Powitanie gości.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański 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 17 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr l

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 18 radnych (o godz. 1304 przybył radny Grzegorz

Fiałkowski).

4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.

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

do protokołu i przewodniczący rady Marek Tomicki go podpisał.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański proponuje zmiany do porządku obrad poprzez

wprowadzenie projektów uchwał w sprawie:

- wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-

2021. Proponuje umieszczenie projektu uchwały jako pkt 11, a pozostałe przesunąć o jeden.

- zmiany uchwały Nr XXl/133/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w

sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Panstwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016

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

- sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015- korekta. Proponuje umieszczenie punktu

jako nr 19, a pozostałe przesunąć o jeden.



- wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole. Proponuje umieszczenie projektu uchwały jako pkt 22, a pozostałe przesunąć o jeden.

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

głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18 ,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 XXII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie rmema

powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015r,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opmu

o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania

budżetu za 2015 rok,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2015 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2015



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

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

powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku kościoła Rzymskokatolickiej

Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności powiatu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz sposobu i

zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania

i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między

Powiatem Kolskim a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu

zbiorowego.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 31 marca 2016r. 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.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały r XXI1l33/2016 Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 28 kwietnia 2016 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 2016 roku.

19. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015- korekta.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2015r.



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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

24. Wolne głosy i wnioski.

25. Zamknięcie obrad.

Ad S. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

zespolonych za okres od 23.05. 2016r. do 24.06. 2016r. Materiały te stanowią załącznik nr 2

do protokołu.

Starosta Wieńczysław ObJizajek w swoim wystąpieniu poinformował, że dostał informację,

oróbuje sprzedać swoje udziały w PAK Konin na rzecz ENEA Poznań.
---

Powiat Kolski zainteresowany jest sposobem rozwiązania tej transakcji ponieważ, kopalnia

ma do wypłacenia zobowiązania finansowe wobec Powiatu. Dodatkowo poinformował, że

kopalnia wystąpiła do Sądu Okręgowego o wydaniu wyroku potwierdzającego możliwość

dalszej eksploatacji gruntów przez spółkę. Sąd oddalił powództwo, za to kopalnia odwołała

się do Sądu Apelacyjnego, obecnie czekamy na rozstrzygnięcie. Ponadto Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole dokonał nowych wyliczeń inwestycji w miejscowości Drzewce iokazało się, że

koszty zostały zredukowane do 6 500 000 zł. Kopalnia nadal kwestionuje wysokość

wykonania inwestycji. Kopalnia deklaruje przekazanie 3 000 000 zł. Czekają na decyzje sądu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia

powiatu, sprawozdania finansowego,

Pan Starosta Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Zarządu Powiatu

poinformował, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia

2009r. Zarząd Powiatu Kolskiego przekazał radnym sprawozdanie z wykonania budżetu

powiatu kolskiego za 2015r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz

sprawozdanie finansowe obejmujące bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego,



zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek

budżetowych, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Pan Starosta przystąpił do przedstawienia naj istotniej szych danych dotyczących

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 72 154 163,61 zł, co stanowi

95,97% planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Pierwotny plan dochodów wynosił

75 181 413, 14 zł.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup dochodów w budżecie powiatu na

20 15r. przedstawia się następująco:

- subwencjaogólna-37l67494,00złtj. 51,51 % z tego:

część oświatowa -29611 049,00 zł tj. 41,04 %

część wyrównawcza -5 805 541,00 zł tj. 8,05 %

część równoważąca -1 750904,00 zł tj. 2,42 %

część uzupełniająca - 43 350,00 zł tj. 0,06%

- dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych -10472026,60 zł

tj. 14,51 %

- wpływy z pomocy finansowej od gmin-l 55866665 zł tj. 2,16%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -11 748365,00 tj. 16,29 %

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 400043,44 zł tj. 0,55%

- dochody własne - 10 807 567,92 zł tj. 14,98 % w tym opłata komunikacyjna-

2231512,50 zł tj. 3,09%

Wydatki wykonano w kwocie 69 691 047,65 zł, co stanowi 90,62 % planu wydatków po

zmianach. Pierwotny plan wydatków wynosił 76902883,35 zł.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się

następująco:

- transport i łączność -7 458027,26 zł tj. 10,70 %

- administracja publiczna - 8637063,95 zł tj. 12,39 %

- pomoc społeczna (dz. 852 i 853) -9954 117,57 zł tj. 14,28%

- oświata i wychowanie (dz. 801 i 854) - 3252979655 zł tj. 46,68 %

- pozostałe wydatki=-l l 112 042,32 zł tj. 15,95%

Następnie Starosta omówił wszystkie zadania inwestycyjne wydatki majątkowe

zrealizowane w 2015r.

Wolne środki finansowe za lata ubiegłe wyniosły 4916343,54 zł.



Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 20 15r wyniósł 14 203 696,390zł i z czego kwota

5 113 054,17 zł stanowią zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów a 9 090 642,22

zł to kwota z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. Poziom tych zobowiązań i poręczeń jest

bezpieczny dla utrzymania przez powiat płynności finansowej.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym

składającą się z bilansu z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu

jednostek budżetowych zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,

zbiorczego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Na koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym zwrócił się

do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz podziękował radnym,

pracownikom Starostwa ijednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 20 15r., sprawozdanie finansowe, informacja o

stanie mienia powiatu oraz przemówienia Starosty stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez

Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2015r,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę Nr SO -SO-

0954/5115/Ko/20 16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok wraz

z informacją o stanie mienia Powiatu. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik

nr 4 do protokołu.

c) dyskusja,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański otworzył dyskusję odnoszącą się do

przedstawionego przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r. oraz

sprawozdania finansowego.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania fmansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2015. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

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

oznaczona Nr XXIII/140/2016 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z ty tulu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii

o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski odczytał Uchwałę

Nr 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu

powiatu za 2015 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu

Kolskiego absolutorium za 2015 rok wraz z uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna wyraża

pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca się do Rady

Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu

powiatu za 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z

ty tulu wykonania budżetu za 2015 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kowalewski odczytał Uchwałę Nr SO-

0955/47/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 8 czerwca 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za

2015r. Opinia RIO jest pozytywna, wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Oomański poprosił przewodniczących Komisji

Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

powiatu za 2015r.

Pozytywne opinie w sprawIe wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.

przedstawili :

- członek Komisji Budżetu i Finansów- Jan Stępiński

- przewodniczący Komisji Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego - Genowefa Szurgot

- zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych - Ewa Ochędalska

- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -

Albin Rudniak.



Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

d) dyskusja,

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Uważa, że zbyt mało środków zabezpieczamy na wspólne inwestycje z gminami na drogach

powiatowych. W Powiecie Kolskim mamy 467 km dróg powiatowych, średnio na 10 gmin i

Miasto Koło przypada około 10 km. Środki w wysokości 180 000 zł ze strony Powiatu i

120000 zł ze strony gminy (proporcja 60% -40%) jest małą kwotą na realizację inwestycji.

Uważa, że podczas konstruowania nowego budżetu należy się zastanowić czy nie zwiększyć

środków na wykonanie wspólnych inwestycji z gminami z Powiatu Kolskiego.

Radny Jan Stępiński

Przedstawił stanowisko Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. W odniesieniu do

materiałów przesłanych radnym do zapoznania oraz omówionego przez Pana Starostę

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2015r. tabelaryczne oraz informacyjnie

zestawienia finansowe z realizacji budżetu wypadły bardzo korzystnie. Zwraca uwagę na 3

elementy ze sprawozdania:

1. sprawy szpitala- środki przekazywane na kolski szpital są wysokie i dobrze

zagospodarowan , chociaż nie do przyjęcia jest fakt, że na terenie szpitala przez ponad 2

lata nie została zagospodarowana kostka brukowa, na którą Powiat Kolski udzielił dotacji.

Ostatnio radni dostali zapewnienia, że problem ten zostanie wkrótce rozwiązany.

Pozytywnie natomiast ocenia współpracę dyrekcji szpitala i Zarządu Powiatu w zakresie

opieki medycznej.

2. sprawy szkół ponadgimnazjalnych - popiera Zarząd Powiatu w podejmowaniu decyzji

dot. redukcji kosztów funkcjonowania oświaty, dzięki temu wygenerowano duże

oszczędności.

3. sprawy dróg powiatowych - Klub Radnych PiS uważa, że należy kończyć rozpoczęte

inwestycje.

Podsumowując Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości, po szczegółowym zapoznaniu się ze

stosownymi dokumentami wyraża pozytywną opinię dot. wykonania budżetu przez Zarząd

Powiatu Kolskiego za 2015r. i jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.

Radny Albin Rudniak

Chciałby, aby więcej środków w przyszłym roku przeznaczyć na ochronę środowiska.

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2015 rok.



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poddał pod głosowanie

wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego

za 2015 rok. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za wnioskiem - 18, przeciw - O,

wstrzymało sic od głosu - O. Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie udzieliła

absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego za 2015r, co zostało wyrażone w Uchwale

Nr XXIII1141/20 16, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański pogratulował Panu Staroście, całemu

Zarządowi Powiatu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego za otrzymane absolutorium.

Starosta Wieńczysław Oblizajek podziękował radnym za jednogłośnie zagłosowanie za

udzieleniem absolutorium, zdaje sobie sprawę, że jest szereg spraw do zrobienia i wiele

inwestycji do zrealizowania na rzecz mieszkańców naszego Powiatu, ale Zarząd Powiatu

Kolskiego jest otarty na wszelkie propozycje.

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kowalewski

Budżet Powiatu Kolskiego był zrównoważony, "szyty" na miarę najpilniejszych potrzeb i

dostosowany do możliwości finansowych Powiatu Kolskiego. W imieniu Klub Polskiego

Stronnictwa Ludowego dziękuje wszystkim radnym z Klubu Prawa i Sprawiedliwości,

Towarzystwa Samorządowego, Sojuszu lewicy Demokratycznej za jednomyślność w

głosowaniu nad strategicznymi uchwałami i współpracę.

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2015

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański przypomniał, że obszerne

sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2015 radni otrzymali

w miesiącu marzec br. Zwrócił się do radnych o zgłaszanie uwag i spostrzeżeń

do przedłożonego materiału. Uwag nie było, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady

Zdzisław Dornański stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności

Zarządu Powiatu Kolskiego za 20 15r. poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 10

do protokołu.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Dornański ogłosił przerwę w obradach od godz.
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Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016r.

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).

Radni nie wnosili uwag do przedstawionych dodatkowych zmian. Komisja Budżetu i

Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przystąpiono do dyskusji:

Radny Rafał Lawniczak

Z czego wynika zwiększenie kwoty 30000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych w Kole, w

związku z realizacją zadania pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoJu gospodarczego obszaru funkcjonowania powiatów tureckiego i

kolskiego"?

Starosta Wieńczysław ObJizajek

Powiat Kolski ma opracowany projekt dot. przemesrema Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Kole do Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Zgodnie z planami

projektanta część obiektów będzie przeniesiona do pornieszczeń po byłych warsztatach.

Jednocześnie Powiat Kolski przystąpił do realizacji projektu z Powiatem Tureckim. Kwota

30000 zł będzie przeznaczona na połączenie tych dwóch płaszczyzn.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 16r. W głosowaniu uczestniczyło 17

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

oznaczona Nr XXIIIIl42 /2016 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Zmiany w projekcie uchwały

polegają na wprowadzeniu do wpf nowych przedsięwzięć pn.:

a) "Adaptacja pornieszczeń ZST i BS w Kole na potrzeby SOS- W w Kole" na kwotę

3 360000,00 zł z tego: 2016 r. - 1 560000,00 zł, 2017 r. - l 800000,00 zł.

b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych

usług publicznych Powiatu Kolskiego" na kwotę 231 980,98 zł z tego: 2017r. -

159380,23 zł, rok 2018 -72 600,75 zł.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata

2016-2021. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17 , przeciw - °wstrzymało się-



O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIIII143 /2016 i stanowi załącznik

nr 12 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwaly w sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku kościoła

Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie

i restauratorskie prą zabytku wpisanym do rejestru zabytków, nie stanowiącego

własności powiatu.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Proponuje się przyznanie dotacji dla

Kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lubotyniu w wysokości 20.000

zł z przeznaczeniem na remont elewacji kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w

Lubotyniu.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie udzielenia dotacji w 2016 roku kościoła Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św.

Wawrzyńca w Lubotyniu na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków, nie stanowiącego własności powiatu. W głosowaniu uczestniczyło

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

oznaczona Nr XXIII! 144 /2016 i stanowi załącznik OT 13 do protokołu

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkól i placówek publicznych

oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Projekt uchwały określa tryb udzielania i

rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Powiatu Kolskiego dla szkół i placówek

niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, wpisanych do ewidencji szkół i placówek

niepublicznych, prowadzonej przez Starostę Kolskiego, a także tryb i zakres kontroli i

prawidłowości ich wykorzystania. Poprzednia uchwała została uchylona przez Regionalną

Izbę Obrachunkową w Poznaniu, w związku z tym konieczne jest wywołanie nowej uchwały

z uwzględnieniem wszystkich uwag RIO.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom

o uprawnieniach szkół iplacówek publicznych oraz sposobu i zakresu kontroli prawidłowości

ich wykorzystania. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O wstrzymało

się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIII! 145/2016 i stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.



Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat

Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. W myśl ustawy - Karta Nauczyciela

obowiązkiem organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe, będącego organem

samorządu terytorialnego, jest określenie w drodze regulaminu zasad wynagradzania

nauczycieli, tak ażeby średnie wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i

placówkach prowadzonych przez Powiat było zgodne ze średnim wynagrodzeniem

określonym w art. 30 ust. 3 i 4 wymienionej ustawy. Wspólnie z organizacjami

związkowymi zrzeszających nauczycieli wynegocjowano podane w projekcie uchwały

stawki.

Komisja Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały z uwagą dot. liczby

zatrudnionych wicedyrektorów w Zespole Szkół Technicznych w Kole. Zarząd Powiatu

podjął decyzje, aby w każdej szkole prowadzonej przez Powiat Kolski zredukowano liczbę

wicedyrektorów z dwóch do jednego. Niestety w Zespole Szkół Technicznych w Kole nadal

będzie dwóch wicedyrektorów. Komisja uważa, że należy zredukować jeden etat.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach

oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych,

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

Nr XXIII/ 146 /2016 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad

przyznawania j wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Anna Pajor. Przepisy Karty Nauczyciela nakładają na

organ prowadzący szkołę obowiązek określenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla

nauczycieli oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. Projekt uchwały został

skonsultowany ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli pracującymi w

szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kolski. Ustalono, że prawo do dodatku

mieszkaniowego ma nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie

wiejskim lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa

obowiązującego wymiaru zajęć. Wysokość dodatku mieszkaniowego wynosi 5 złotych dla

każdego uprawnionego członka rodziny.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie regulaminu dotyczącego wysokości oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatku

mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,

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

Nr XXIII/147 /2016 i stanowi załącznik nr 16 do protokołu

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między

Powiatem Kolskim a Miastem Konin w zakresie organizacji publicznego transportu

zbiorowego.

Projekt uchwały przedstawił inspektor Sławomir Wojtysiak. Projekt uchwały szczegółowo

omówił na merytorycznej Komisji Gospodarczej. W kwestii porozumienia odbywało się kilka

spotkań z udziałem prezydenta Miasta Konin i Starostami Powiatów Kolskiego, Tureckiego,

Słupeckiego. Pozytywnie opinie dot. organizacji publicznego transportu zbiorowego na

terenie naszego powiatu wydały Polska Izba Transportu Drogowego i Spedycji w Warszawie,

która rekomenduje proponowane rozwiązanie.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Kolskim a Miastem

Konin w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXIIV 148 /2016 i stanowi załącznik fi" 17 do protokołu

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 31 marca 2016r. 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 uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Z uwagi na wskazania Instytucji

Pośredniczącej - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 05 maja 2016 r. konieczna

jest zmiana Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016r. co

do kwoty dofinansowania projektu w podziale na lata 2016 i 2017. Podział środków

kształtowałby się w sposób następujący: 1 704754,61 zł, z czego w 2016r. - w wysokości

1 354678,56 zł, natomiast w 2017r. - w wysokości 350 076,05 zł.



Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmiany uchwały Nr XIX/125/20 16 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 31 marca 2016r.

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 uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIII! 149/2016 i

stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Ad 18. Podjęcie uchwaly w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/133/2016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób nicpełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Agnieszka Rusin. W związku ze złożonym do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole wnioskiem o dofinansowanie ze środków

PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej przez Stowarzyszenie

"Sprawni Inaczej" w Kłodawie wydzielono środki na to zadanie w kwocie 100 000 zł.

Członkowie Stowarzyszenia wskazują na dotkliwy brak placówek dla osób

niepełnosprawnych wc wschodniej części powiatu kolskiego. Uczestnicy warsztatu z terenu

Kłodawy i gmin ościennych dojeżdżają do wtz na terenie Koła, co jest dla nich bardzo

męczące i czasochłonne.. Utworzenie nowego warsztatu dla 20 uczestników przy

Stowarzyszeniu "Sprawni Inaczej" w Kłodawie znacznie poprawi sytuację życiową osób

niepełnosprawnych z terenu Gminy Kłodawa i okolic.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zmiany uchwały r XXI/133/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016

roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób iepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z

zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w

2016 roku. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17 , przeciw - O wstrzymało się-

O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIII! 150/2016 i stanowi załącznik

nr 19 do protokołu.



Ad 19. Sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015.- korekta

Sprawozdanie przedstawiła główna księgowa Pani Elżbieta Marciniak. Poinformowała ona

radnych, że został wydany wyrok sądowy nakazujący zapłatę odszkodowania dla powodów

kwoty 435000 zł, w związku z tym należało rozwiązać rezerwę na uregulowanie

zobowiązania. Do końca roku w szpitalu przychody zostały zaplanowane na poziomie

otrzymanych środków z NFZ, koszty zostały zmniejszone w porównaniu do roku 2015,

przystąpiono do negocjacji umów z podmiotami zewnętrznymi. Burmistrz Miasta Koła po

wielokrotnej interwencji dyrektora szpitala umorzył należności za podatek za 2014r. w

kwocie S6 000 zł.

Uwag nie było, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności statutowej oraz wykonania budżetu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2015.- korekta

poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 201Sr.

Projekt omówiła Pani Lilia Urbaniak. Roczne sprawozdanie finansowe zostało poddane

badaniu przez biegłego rewidenta Firmę Controlling kancelarię Biegłych Rewidentów

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

przez Radę Społeczną SP ZOZ w Kole uchwałą r 1/1I/2016 z dnia 28 czerwca 2016r.

Rada Powiatu jako organ założycielski posiada kompetencje do kontroli j oceny gospodarki

finansowej szpitala.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 20151'. W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za -

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

Nr XXIII/ 151 /2016 i stanowi załącznik m 21 do protokołu.

Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilia Urbaniak. Ujemny wynik finansowy netto SP ZOZ w

Kole jest narastający, za lata ubiegłe jest to kwota w wysokości- 11.607.592,06 zł za rok 2015

kwota- 335.857,38 zł. Pokrycie ujemnego wyniku nastąpi z zysków z lat następnych.



Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

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

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIII! 152/2016 i

stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański poinformował, że przed sesją przedstawiciele

Rady Pracowniczej szpitala złożyły na jego ręce pismo z prośbą o nie uchwalenie ww.

projektu uchwały. Poinstruował autorki pisma, że pismo najpierw musi został złożone w

biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Kole a następnie będzie podjęta decyzja, która

z Komisji Rady Powiatu rozpatrzy ww. pismo.

Pani Lilla Urbaniak poinformowała, że Rada Powiatu me zatwierdza regulaminu

organizacyjnego SP ZOZ w Kole, opinię w tym temacie wyraża Rada Społeczna przy

szpitalu. Przepisy prawa stanowią, że Rada Powiatu nadaje Statut SP ZOZ i ewentualnie

wprowadza zmiany do tego Statutu.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilia Urbaniak. Na podstawie ustawy o działalności

leczniczej wprowadza się zmiany w § 21 ust. 6 i 8 Statutu SP ZOZ w Kole. Zmiana polega na

połączeniu działu Ś' iadczeń medycznych i zamówień publicznych oraz utworzeniu sekcji

techniczno- eksploatacyjnej i zaopatrzenia. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole jest podstawowym dokumentem określającym, m.in.: cele i

zadania zakładu, jego orany, strukturę organizacyjną, formę gospodarki finansowej, a także

kompetencje i skład Rady Społecznej. Przedłożone zmiany mają charakter zmian

organizacyjnych oraz są uzasadnione ekonomicznie.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej wole W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 radnych, za - 17, przeciw

- O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwala została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIII/

153/2016 i stanowi załącznik m 23 do protokołu

Ad 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał zapytań i interpelacji.

Ad 24. Wolne głosy j wnioski.



Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że 21.07.20 16r. odbędzie się dodatkowa

sesja. Radni na tej sesji podejmą decyzje dot. środków na remont Oddziału Chirurgii i bloku

operacyjnego w SP ZOZ w Kole. Całkowity koszt remontu to 6 500 000 zł, inwestycja

zostanie podzielona prawdopodobnie na 3 lata.

Ad 25. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański zamknął obrady XXIII sesji o godz. 1530.

Protokółowała:

Malwina Morzycka

W;Ceprzewod .
nJczący Rady

Zdzislai)t, 7 ,ohr'anski
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