
BRZ.0002.28.2016

Protokół Nr XXVIII12016

z XXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego

im. Kazimierza Wielkiego w Kole, ul. Blizna 37.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki o godz. 12°°.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych, działaczy samorządowych,

naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, szefów służb

mundurowych, przedstawicieli partii politycznych media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

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

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Na wniosek Zarządu Powiatu Przewodniczący rady Marek Tomicki zaproponował

wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu pod nazwą .Podjęcie uchwały w

sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016" i nadanie mu numeru

14.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady Marek Tomicki

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

przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonaniu

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

Pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.



4. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2017 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Wielkopolskiemu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Wielkopolskiemu.

Województwu

Województwu

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej na

2016 - 2027.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2016.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku

budżetowym 20 l 7.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2017-2027.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2017-2027,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2017 -2027 wraz z poprawkami.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.



- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym Komisji Budżetu i Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 L,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2017 L,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

za okres od 19.11. do 16.12.2016 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Ryszard Kasiorek złożył zapytania do Starosty Kolskiego:

- na jakim etapie są prace związane z rozbudową kolskiego szpitala,

- czy w roku 2017 będą podwyżki dla pracowników Starostwa.

Radny Jan Stępiński zgłosił wniosek dotyczący lewostronnego chodnika przy ulicy

Sienkiewicza prowadzącego do zbiegu z Rondem Sybiraków. Na całej długości tego odcinka

ulicy Sienkiewicza chodnik od strony jezdni na co dzień wykorzystywany jest do parkowania

samochodów. Czy zatem nie zachodzi potrzeba zmiany organizacji ruchu w tej części miasta i

utworzenia strefy parkowania?

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na

2017 r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2017 rok. W głosowaniu brało udział 20

radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XXVIII/177/20 16 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Kolskiego na rok 2017.



Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski. Uwag do

projektowanego planu kontroli nie było, w związku z czym przewodniczący rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2017 r. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za-

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

XXVIII/ 178/20 16 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2016 r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w spraWIe

rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2017 r. W głosowaniu

brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXVIII1179/20 16 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak.

Poinformowała, że w Wielkopolsce funkcjonuje tylko jedna baza Lotniczego Pogotowia

Ratunkowego - na poznańskiej Ławicy. W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw

potrzebie uzupełnienia luki w dostępie do świadczeń medycznych w postaci medycznych

czynności ratunkowych wykonywanych przez Śmigłowcowe Służby Ratownictwa

Medycznego przewidywana jest budowa nowej bazy z lokalizacją w Michałkowie w Ostrowie

Wielkopolskim, która swym promieniem operacyjnym obejmie obszar Powiatu Kolskiego. W

budżecie Powiatu Kolskiego na 2017 rok na pomoc finansową dla Województwa

Wielkopolskiego na powyższy cel zaplanowano kwotę w wysokości 93.290,40 zł. Formę

dofinansowania dostosowano nawiązując do pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego w Poznaniu Nr DZ-IV.9024.82.2015 z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie

dofinansowania w/w zadania. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały o udzieleniu pomocy

finansowej jest w pełni uzasadnione.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Wobec powyższego przewodniczący

rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20,

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

Nr XXVIIII18012016 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.



Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Główny Specjalista Lilia Urbaniak.

Poinformowała, że udziela się Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej z

przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: "Wyposażenie środowisk informatycznych

wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne

umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" z podziałem na

następujące lata: 2017 - 248 162,00 zł i 2018 - 82 721,00 zł. Zadeklarowana pomoc

finansowa stanowi obligatoryjny warunek dalszego procedowania przez Urząd

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu o dofinansowanie dla Projektu.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. W tej sytuacji przewodniczący rady

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20,

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

Nr XXVIII/ 181/20 16 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

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

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 756612,51 zł.

I.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 287 023,00 zł

a) dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

50 000,00 zł,

b) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 193 964,00 zł,

c) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8959,00 zł,

d) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8 000,00 zł,

e) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2250,00 zł,

1) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23 850,00 zł,

2. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 233 472,32 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 9 516,12 zł,

b) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 846,00 zł,

c) dział 80 l - Oświata i wychowanie o kwotę 80 510,00 zł,

d) dział 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 46 645,20 zł,

e) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 46958,00 zł.



f) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19947,00 zł,

g) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 050,00 zł,

3. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 520 495,32 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 9 516,12 zł,

b) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł,

c) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 846,00 zł,

d) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 200 609,20 zł,

e) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 129469,00 zł,

f) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 57 208,00 zł,

g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19947,00 zł,

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43 900,00 zł,

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu

na 2016 f. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r XXVIII1182/20 16 i stanowi

załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie

finansowej na lata 2016 - 2027.

Projekt uchwały przedstawiła aczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

Poinformowała zebranych, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027

wynikają ze zmian w budżecie powiatu dokonanych w trakcie roku 2016 (uchwały Zarządu

Powiatu z dnia 9 listopada i z dnia 7 grudnia oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego z dnia

24 listopada i z dnia 29 grudnia).

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Przewodniczący rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2016-2027. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20,

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

Nr XXVIII/183/20 16 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2015.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że uchwała została

wywołana w związku z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o braku

możliwości realizacji zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej branży drogowej i

kanalizacji deszczowej ul. Grodzkiej w Kole". Przyczyn ami powstałych opóźnień są



nieterminowość uzgodnień w zakresie usuwania kolizji z siecią gazowniczą, linią średniego

napięcia, położenia w obszarze Natura 2000 iobjęcia ochroną konserwatorską.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. W

głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r XXVIII1184/20 16 i stanowi załącznik nr

10 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

w roku budżetowym 2017.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która

poinformowała iż kredyt bankowy w wysokości 4 000 000,00 zł planuje się zaciągnąć na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. W tej sytuacji

przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2017. W

głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r XXV III1185/20 16 i stanowi załącznik nr

11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego

na lata 2016-2021.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa

powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2017-2027 ze

względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów bankowych których

spłata upływa w 2027 roku. Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia wynikającą

z umowy poręczenia dwóch kredytów bankowych zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole

kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2017 r. wynikają z projektu budżetu

powiatu na 2017 rok, natomiast w latach 2018-2027 oparte są na planowanych przez

Ministerstwo Finansów wskaźnikach makroekonomicznych.

a koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie projektu

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-

2027 wraz z autopoprawkami.



Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- odczytanie opinii stałycli Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty odczytał pozytywną

opinię Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2017-2027. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Pozytywne opinie do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2017-2027 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- Prawa i Porządku Publicznego - Genowefa Szurgot

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Albin Rudniak

- Rewizyjnej - Grzegorz Fiałkowski

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę

Nr SO-0957/33/5/Ko/20 16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 - 2027. Opinia jest

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021,

aczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak odczytała w imieniu Zarządu Powiatu

poprawki do wieloletniej prognozy finansowej, które dotyczą: zmian wprowadzonych

autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

dyskusja,

Przewodniczący rady Marek Tomicki otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

- glosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2017-2027,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu



kolskiego na lata 2017-2027. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw -

O,wstrzymało się od głosu - O.Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

glosowanie projektu Ue/l wały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-

2027 wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2017-2027 wraz z

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

się od głosu - O.Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXVIIII186/2016 i

stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2017 r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan

dochodów po autopoprawkach wynosi 74 789 097,48 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9 689 275,00 zł, co stanowi 12,9 % planu

dochodów,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych

w kwocie - 400 OOO,OOzł,co stanowi 0,5 % planu dochodów i osób fizycznych

w kwocie 13 922 217,00 zł, co stanowi 18,6 % planu dochodów.

subwencja ogólna w kwocie 36 812 583,00 zł, co stanowi 49,2 % w planie dochodów,

na którą składają się: część oświatowa - 28 344 917,00 zł część wyrównawcza -

6835 896,00 zł, część równoważąca - l 631 770,00 zł.

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 341lP Kaleń

Mała - Jasieniec" 595 349,00 zł.

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na

realizację zadania pn. "Przebudowa ulicy agórnej w Kole"- 2 130671,75 zł

dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich na realizację zadania pn. "Z Troską" w wysokości l 189522,90 zł

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 10049478,83 zł, co stanowi 13,5 % planu

dochodów ogółem w tym z tytułu opłat komunikacyjnych l 800 000,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok zaplanowano w kwocie - 77 773 033,56 zł, na tę

kwotę składają się:

wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie 10 025 152,00 zł, co stanowi 12,9

% wydatków ogółem.



Dotyczą one prac geodezyjno-kartograficznych, nadzoru budowlanego

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, państwowej straży pożarnej,

utrzymania domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwalifikacji

wojskowej, orzekania o stopniu niepełnosprawności, obrony cywilnej.

pozostałe wydatki w kwocie 67747881,56 zł, co stanowi 87,1 % wydatków ogółem,

dotyczące utrzymania szkół średnich, dróg powiatowych, rynku pracy, rodzin

zastępczych, administracji samorządowej, promocji powiatu.

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 12 798 145,63 zł, co stanowi 16,46 %

planu wydatków ogółem. Planowane inwestycje to m.in:

- rozbudowa ul. Nagórnej w Kole - 6500000,00 zł. Kwota 2 740 335,00 zł będzie

pochodziła z budżetu państwa, 2 130 671,75 zł z Gminy Miejskiej Koło, a kwotę l 628

993,25 zł stanowić będą środki własne.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 34llP Kaleń Mała - Jasieniec - 1 000 000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w ramach PROW na lata 2014-2020 z udziałem Gminy

Chodów, przy czym dotacja z budżetu UE, to kwota 595 349,00 zł, a kwota 404 651,00 zł

to środki własne powiatu.

- Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego - 173 872,00 zł, w ramach

kontynuacji zadania z roku 2016.

- Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i Bursy Szkolnej w Kole na potrzeby SOS- W w

Kole - 1 800 000,00 zł

- dofinansowanie do zadania pn. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz

mieszkańców powiatu - 2 700 000,00 zł.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii

i wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2017 r. Zarząd

utożsamia się z nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej powiatu.

Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o zatwierdzenie

przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2017 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym opinii Komisji Budżetu

i Finansów,



dziedzinami są oświata i wychowanie, drogi, ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna. Zbyt

niska subwencja powoduje, że brakuje środków na realizację zadań oświatowych. Jan

Stępiński dodał, że w roku bieżącym Powiat dołożył do oświaty około 2 mln zł, a w roku

2017 kwota ta może okazać się niewystarczająca. W ostatnich latach bowiem subwencja

oświatowa została na tym samym poziomie, zostały też budynki i kadra nauczycielska, a

wydatki znacznie wzrosły. Zdaniem radnego Zarząd próbował szukać oszczędności, ale z

niektórych poczynań się wycofał. W roku 2017 działania Zarządu muszą być zdecydowane i

konsekwentne. W dalszej części swojej wypowiedzi radny Jan Stępiński odniósł się do dróg

będących w administracji Powiatu, potwierdzając zły stan ich nawierzchni. Wyraził opinię, że

środki proponowane przez Zarząd na inwestycje wspólne z gminami są zbyt małe i

niewspółmierne do faktycznych potrzeb. Kolejnym tematem poruszonym przez Jana

Stępińskiego był szpital powiatowy. Radny przypomniał, że audyt szpitala wskazał pewne

obszary, które należy poprawić, a podczas spotkania w dniu 20 września 2016 r.

przedstawiono program dostosowania do wymogów prawnych i rozwoju SP ZOZ w Kole.

Trzeba zatem ustalić z firmą doradczą, jakie będą kolejne działania. Innymi słowy trzeba

potwierdzenia, że sprawy idą w dobrym kierunku. Kończąc swoje wystąpienie Jan Stępiński

zwrócił się do Zarządu o podjęcie działań naprawczych w niektórych newralgicznych

obszarach dla uzyskania konkretnych efektów. Dodał jednocześnie, że Klub Prawa i

Sprawiedliwości poprze przedstawiony projekt uchwały budżetowej.

W dyskusji głos zabrał również Mieczysław Pusty, przewodniczący Komisji Budżetu i

Finansów. Stwierdził, iż nie jest winą Powiatu wielkość obecnej subwencji oświatowej, a

budżet prawdopodobnie będzie kilkakrotnie modyfikowany w trakcie roku budżetowego.

Podkreślił, że po dyskusji na posiedzeniach komisji, po rozmowach z radnymi i dyrektorami

szkół nie ma stron do końca zadowolonych. Dodał jednak, że budżet na rok 2017 został

stworzony na miarę możliwości i uzyska poparcie Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego.

W dyskusji nikt więcej nie zabrał głosu.

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2017 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu budżetu. W głosowaniu uczestniczyło

20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Poprawki zostały przyjęte

jednogłośnie.

glosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie budżetu powiatu kolskiego na 2017 r. wraz z przyjętymi poprawkami.



Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu

Finansów o przedstawienie opinii o projekcie budżetu powiatu na 2017 r. Opinię Komisji

odczytał przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, opinia jest pozytywna i stanowi

załącznik nr 18 do protokołu.

W imieniu stałych Komisji Rady Powiatu pozytywne opinie przedstawili:

Janina Roszkiewicz - Komisja Spraw Społecznych

Rafał Ławniczak - Komisja Gospodarcza

Genowefa Szurgot - Komisja Prawa i Porządku Publicznego

Albin Rudniak - Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Grzegorz Fiałkowski - Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Rady Marek Tomicki odczytał pismo Przewodniczącego Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 14.12.2016 r. informujące o pozytywnym zaopiniowaniu

budżetu powiatu na rok 2017 w części dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli na terenie Powiatu Kolskiego.

Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański odczytał Uchwałę

Nr SO-0952/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały

budżetowej Powiatu Kolskiego na 2017 rok. Opinia jest pozytywna. Uchwała stanowi

załącznik nr 19 do protokołu.

przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 rok

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak odczytała Uchwałę Nr 0025.101.143.2016

Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 1'. Wynikają one m. in. z:

Uchwały Nr SO-0952/33/5/Ko/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 6 grudnia 20] 6 r.

- korekty projektów planów finansowych ZST w Kole i ZSRCKU w Kościelcu

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otworzył dyskusję.

Radny Jan Stępiński przedstawił stanowisko klubu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii

omawianego projektu budżetu powiatu kolskiego na 2017 r. Stwierdził, że doceniane są

działania Zarządu w niektórych o szara h. P iż



W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona r XXVIII1l87/2016 i

stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Pojawiły się oklaski. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tornicki pogratulował

Zarządowi Powiatu budżetu na rok 2017, a Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek w

imieniu Zarządu Powiatu, wydziałów i jednostek organizacyjnych podziękował radnym za

jednogłośne uchwalenie budżetu.

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania i interpelacje Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował:

- zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie kolskiego szpitala zostanie mocno

zaawansowane już w roku 2017,

- podwyżki dla pracowników Starostwa w roku 2017 są realne,

- wniosek dotyczący wykorzystania lewostronnego chodnika przy ulicy Sienkiewicza do

zbiegu z Rondem Sybiraków zostanie przekazany do Komisji ds. zmian organizacji mchu na

drogach powiatowych i gminnych z prośbą o wydanie opinii w tej konkretnej sprawie.

Ad 19. Wolne głosy i wnioski.

Głos zabrał Robeli Gajda, przewodniczący powiatu "Nowoczesna Ryszarda Petru" , który

pogratulował radnym przyjęcia budżetu na rok 2017 i zaprosił wszystkich na Bal

Charytatywny z konkursami i aukcjami z którego dochód przekazany zostanie na Wielką

Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zaprosił wszystkich radnych na sesję uroczystą, która

odbędzie się o godz. 14.00

Ad 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XXVIII sesji o godz. 13.45.

Protokołował:

Wrrtr.t;;JkieWiCZ
Pl'leWO(l~Y Powiatu

Mad Tomteki
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