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Protokół Nr XXV/2016

z XXV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 29 września 2016 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXV seSJI Rady Powiatu Kolskiego dokonał jej przewodniczący Marek

Tomicki o godz. 1300.

Powitanie gości

Przewodniczący rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, kierowników

jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, 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 było obecnych 20 radnych (o godz. 1310 przybył radny Marek

Banaszewski ).

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me 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 3 dodatkowych punktów i nadanie im numerów 11, 12 i 14.

Są to następujące punkty porządku obrad:

- Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

Pana Macieja Nuszkiewicza w roku szkolnym 2016/2017.

- Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie Pana Jerzego

Markowskiego w roku szkolnym 2016/2017.

- Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.



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

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19,

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

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

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

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

8. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok

2015.

9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole za 2015 rok.

10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021 oraz wykonaniu

planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I

półrocze 2016 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana

Macieja Nuszkicwicza w roku szkolnym 2016/2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie Pana Jerzego Markowskiego

w roku szkolnym 2016/2017.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.



Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

zespolonych za okres od 16.08. do 23.09.2016 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Następnie Starosta przedstawił drużynę PCK Oddział Koło, która najpierw wygrała finał

wojewódzki w Poznaniu, a następnie zajęła 4 miejsce w 24 Ogólnopolskich mistrzostwach w

udzielaniu pierwszej pomocy, które odbyły się w Gdańsku. Kierownik kolskiego Oddziału

PCK; " Idebrały serdeczne gratulacje i

upominki od Przewodniczącego Rady Powiatu i jego zastępców oraz od Starosty Kolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tornicki odczytał treść stanowiska Zarządu

Powiatu Kolskiego i Rady Powiatu Kolskiego odnoszącego się do długotrwałej suszy na

terenie powiatu kolskiego, która spowodowała katastrofalną obniżkę plonów. Powyższe

stanowisko jest jednocześnie wnioskiem kierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o

uruchomienie pomocy finansowej oraz wszelkich innych form pomocy w celu złagodzenia

skutków społecznych i gospodarczych katastrofalnej suszy.

Stanowisko to zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie.

Ad 6. Interpelacje i zapytania.

Radny Jan Stępiński wypowiedział się w trzech sprawach:

1. Sprawa parkowania samochodów osobowych na terenie miasta. Miejsca wyznaczone są z

reguły wykorzystane, a samochody masowo parkują w ciągach pieszych na chodnikach,

na trawnikach i krawężnikach. Jest prośba do Starosty o spowodowanie, by służby

odpowiedzialne za ten stan rzeczy (policja i straż miejska) zajęły się tym problemem.

2. Prośba natury technicznej do Pana Dyrektora PZD Grzegorza Kujawy. Czy byłoby

możliwe odświeżenie namalowanych linii przy wylocie ulicy Blizna - Kolejowa - Piaski?

3. Zapytanie do Dyrektora Grzegorza Kujawy. Chodzi o sprawę poruszaną już na

poprzedniej sesji, dotyczącą drogi powiatowej nr 3216P w kierunku Konina, gdzie w

miejscowości Dzierawy miały być usunięte 3 poprzeczne nacięcia powstałe przy

odwodnieniu drogi. Czy zostało to już zrealizowane?

Radny Mieczysław Pusty

Przedstawił problem występujący na skrzyżowaniach ulicy 20 Stycznia z ulicą Broniewskiego

i ulicą Toruńską. Stwierdził, że kierowcy dojeżdżający do tych skrZYŻOWał1łamią przepisy,

gdyż z konieczności przed wykonaniem manewru skrętu zatrzymywać się muszą na

przejściach dla pieszych. Przejścia te usytuowane są bowiem tuż przy skrzyżowaniu, a nie 4-



5 metrów wcześniej. Problem ten dotyczy także innych ulic miejskich i powimen zostać

rozwiązany kompleksowo.
Radny Marek Tomicki

Zgłosił Zarządowi potrzebę naprawienia pobocza na łuku drogi w miejscowości Żurawieniec,

gmina Babiak. Istniejąca wyrwa w poboczu powoduje, że dwa pojazdy przy mijaniu nie

mieszczą Się w łuku drogi, były już 2 przypadki uszkodzenia kół. Podobna sytuacja

występuje na łuku drogi w Józefowie. Chodzi o to, by w porę dokonać naprawy i nie dopuścić

do jakiegoś wypadku.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Na wniosek mieszkańców ponowił wniosek o wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę

Broniewskiego na wysokości ulicy Zegarowej. Najbliższe dwa przejścia (ul. Broniewskiego i

ul. 20 Stycznia oraz ul. Broniewskiego i rondo Wojciechowskiego) są bowiem znacznie

oddalone. Dodatkowe przejście na wysokości ul. Zegarowej poprawi bezpieczeństwo

pieszych w tej części miasta.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Kole.

Informację na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

złożyła Pani Izabela Augustyniak. Poinformowała, że w pierwszym półroczu 2016 r. PINB

rozpatrzył 1291 spraw, w tym wnioski, skargi oraz prośby o informacje i donosy. Na terenie

powiatu kolskiego zarejestrowano ogółem 255 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i

315 zgłoszeń budowy m.111. budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych,

gospodarczych i magazynowych. W okresie od stycznia do czerwca br. wszczęto 4

postępowania egzekucyjne i wydano 18 decyzji na użytkowanie obiektów. Jednocześnie

przyjęto 119 zawiadomień o zakończeniu budowy. W ramach działań pokontrolnych

nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 4.000 zł z tytułu braku zawiadomienia o rozpoczęciu

budowy, braku dziennika budowy lub niedopełnienia obowiązków przez kierownika budowy.

Ponadto wydano 45 decyzji i postanowień dla obiektów stanowiących samowole budowlane.

W I półroczu br. wykonano także kontrole stanu technicznego obiektów

wielkopowierzchniowych. W miejscowościach Lubotyń, Brdów i Wiecienin na terenie gm.

Babiak stwierdzono kilkadziesiąt obiektów letniskowych powstałych bez wymaganych

dokumentów i pozwoleń na budowę, co skutkowało przeprowadzeniem kilkudziesięciu

postępowań, W analizowanym okresie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał

dodatkowe pomieszczenie dla załatwiania interesantów, a całe biuro zostało wyremontowane.



Pani Izabela Augustymak wyraziła podziękowanie władzom Powiatu za otrzymane wsparcie

lokalowe. Od l sierpnia 2016 r. PINB uruchomił własną stronę internetową i stronę BlP.

Pytań do referującej nie było. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

została przyjęta przez aklamację. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Bibłioteki Publicznej w Kole za

rok 2015.

Informację przedstawiła Dyrektor placówki Aleksandra Kowalska. Stwierdziła, że do

najważniejszych zadań biblioteki powiatowej w okresie sprawozdawczym należało m.in.:

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących

obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,

pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a także innych materiałów

informacyj nych o charakterze regionalnym,

wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek,

stworzenie systemu szkoleń i pomoc w automatyzacji bibliotek,

organizacja imprez kulturalno-oświatowych o charakterze powiatowym,

sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne

biblioteki publiczne.

Budżet biblioteki na rok 2015 wynosił 96 341,00 zł i realizowany był zgodnie z planem i

wymogami ustawy o finansach publicznych. Zachowana została dyscyplina budżetowa. W

2015 r. biblioteka zarejestrowała 3 701 użytkowników. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa

wyniósł 16 na 100 mieszkańców. Ogółem zanotowano 41 566 odwiedzin. W 2015 r.

czytelnicy (zarejestrowani) wypożyczyli 66682 wol. Wskaźnik wypożyczeń na 100

mieszkańców wyniósł 299 jednostek inwentarzowych.

Przy PiMBP aktywnie działa Koło Przyjaciół Biblioteki, które skupia osoby żywo

zainteresowane życiem kulturalnym placówki. W 2015 r. w spotkaniach uczestniczyło 128

osób. Ponadto Biblioteka kontynuowała współpracę z Klubem Seniora "Trzecia Zmiana"

poprzez cykl kursów komputerowych "Komputer dla seniorów".

Pozytywną opinię o pracy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej wyraziła Komisja

Spraw Społecznych. Radny Mieczysław Pusty pogratulował dyrektorowi Aleksandrze

Kowalskiej dobrych wyników pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Informacja o działalności PiMBP w Kole w roku 2015 przyjęta została przez aklamację i

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



Ad 9. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole za 2015

rok.

Informację przedstawił Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole Radosław Namyślak.

Poinformował on, że do głównych zadań realizowanych przez PIW w Kole należy zaliczyć:

l. zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;

3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych

4. badanie zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

5. przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej, kontroli weterynaryjnej w handlu

i wywozie zwierząt oraz produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w

handlu,

6. sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego,

7. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych,

biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt,

8. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których

mowa w przepisach Unii Europejskiej;

9. przyjmowanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz

paszach.

Powyższe zadania Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kole realizuje przy pomocy 17

pracowników, 24 urzędowych lekarzy weterynarii oraz 9 osób pomocniczych.

Na terenie powiatu kolskiego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole

działa 19 zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego. W tych zakładach w

okresie od 01.01-31.08.2016 r. przeprowadzono 152 kontrole warunków higieniczno -

sanitarnych oraz 19 kontroli dobrostanu zwierząt w rzeźni, 29 kontroli środków transportu do

przewozu produktów pochodzenia zwierzęcego, 81 kontroli środków transportu do przewozu

zwierząt na miejscu oraz 20 kontroli miejsc pozyskiwania mleka.

W dyskusji radny Mieczysław Pusty poinformował, że w okolicy Koła pojawiło się sporo

lisów i zapytał czy nie stanowią one zagrożenia dla ludzi. W odpowiedzi Radosław Namyślak

stwierdził, iż obecnie nie ma przypadków wścieklizny lisów, w związku z czym nie ma zrzutu

odpowiednich szczepionek.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała informację

z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole. W związku z brakiem dalszych

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



przyjęła informację z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole poprzez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021 oraz wykonaniu

planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2016 r.
Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali stosowne materiały w

terminie do dnia 31 sierpnia br., a informacja była szczegółowo omawiana na posiedzeniu

Komisji Budżetu i Finansów. Jej przewodniczący Mieczysław Pusty odczytał pozytywną

opinię w tej sprawie. Ponadto pozytywne opinie wyrazili: przewodniczący Komisji Ochrony

Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Albin Rudniak oraz przewodnicząca Komisji Spraw

Społecznych - Janina Roszkiewicz. Inni radni nie zabierali głosu.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu

kolskiego, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2016-2021 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2016 r. przez

aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć

dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w

Kościelcu Pana Macieja Nuszkicwicza w roku szkolnym 2016/2017.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk. Dyrektor ZSRCKU w

Kościelcu zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwolnienie go z zajęć

dydaktycznych. Swoją prośbę argumentował tym, że ZSRCKU w Kościelcu w roku szkolnym

2016/2017 liczy 16 oddziałów, a przy szkole funkcjonuje również internat, który oprócz

uczniów ZSRCKU przyjmuje uczniów z Zespołu Szkół Plastycznych w Kościelcu. Zarząd

Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora w tej sprawie i wystąpił z projektem uchwały

w tym zakresie. Organ uchwałodawczy ma kompetencje do zwolnienia dyrektora z części lub

całości pensum dydaktycznego obowiązkowych zajęć.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu Pana Macieja Nuszkiewicza w roku

szkolnym 2016/2017. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie i oznaczona Nr XXV/157/2016,

stanowi załącznik nr 7 do protokołu.



Ad 12. Podjęcic uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć

dydaktycznych Dyrektora Zespolu Szkól Ponadgimnazjalnych w Klodawie Pana

Jerzego Markowskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk. Dyrektor Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwolnienie

go z zajęć dydaktycznych. Swoją prośbę argumentował tym, że zmieniły się warunki

funkcjonowania Zespołu związane z likwidacją jednego stanowiska wicedyrektora, co

spowodowało znaczny wzrost zadań i obowiązków szkoły. Zarząd Powiatu pozytywnie

rozpatrzył pismo dyrektora w tej sprawie i wystąpił z projektem uchwały w tym zakresie.

Radny Jan Stępiński stwierdził, że ma pewne wątpliwości, czy dyrektor Jerzy Markowski

powinien być zwolniony z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych, bo przecież ma

zastępcę, a ponadto może utracić kontakt ze szkołą.

Wicestarosta Marek Banaszewski powiedział, iż dyrektor Markowski wykonuje również

wiele zadań z zakresu organizacji sportu i decyzja o zwolnieniu go z prowadzenia zajęć

dydaktycznych jest jak najbardziej uzasadniona.

Radny Mieczysław Pusty stwierdził, że dyrektor Markowski przejął szereg zadań po

likwidacji etatu jednego z wicedyrektorów i poświęca dużo czasu na pracę z młodzieżą.

Radny Mieczysław Pusty dodał, że nie widzi przeszkód do podjęcia stosownej uchwały o

zwolnieniu dyrektora z obowiązku prowadzenia zajęć dydaktycznych. Podobnego zdania była

radna Janina Roszkiewicz.

Radny Jan Stępiński poinformował, że nie dokonuje merytorycznej oceny dyrektora Jerzego

Markowskiego, ma jedynie wątpliwości czy nie prowadzenie zajęć dydaktycznych nie

spowoduje oderwania się dyrektora od szkoły.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych w Kłodawie Jerzego Markowskiego w roku szkolnym 2016/2017. W

głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się - 2. Uchwała

została podjęta i oznaczona Nr XXV/158/2016, stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która

poinformowała, że szczegółowo omówiła proponowane zmiany na Komisji Budżetu i

Finansów. Przedstawiła tylko dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania

projektu uchwały do radnych. Zmiany te następują po zmianie planu dochodów i wydatków w

związku z pomocą finansową z Gminy Chodów na zadanie pn. "Przebudowa drogi



powiatowej nr 3405P Długie - Kaleń Mała"oraz po zmianie nazwy zadania "Modernizacja

Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP ZOZ w Kole" na zadanie pn.

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z

rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu".

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 r. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych,

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

Nr XXV1159/2016 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2027.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak, która

poinformowała, że omawiała już proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów.

Dodała, że dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn. "Nowoczesne technologie w

kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego

powiatów tureckiego i kolskiego" poprzez przeniesienie wydatków bieżących z lat 2017

(kwota 62 073,02 zł) i 2018 (kwota 3 911,78 zł) do wydatków majątkowych i zwiększenia

łącznych nakładów finansowych do wysokości 450 001,00 zł. Ponadto dokonuje się zmiany

nazwy zadania "Modernizacja Oddziału Chirurgicznego wraz z Blokiem Operacyjnym w SP

ZOZ w Kole" na zadanie pn. "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP

ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców

powiatu".

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-

2027. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXV/160/2016 i stanowi załącznik nr

10 do protokołu.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek wyjaśnił, że zapytania i interpelacje dotyczące usytuowania

przejść ulicznych wymagają roboczego spotkania Zarządu Powiatu z Dyrektorem

Powiatowego Zarządu Dróg, a następnie skierowania odpowiedniego wniosku do Komisji ds.

zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych o wydanie opinii w

poszczególnych sprawach.



Dyrektor PZD określi możliwości wykonania napraw poboczy na łukach drogowych w

miejscowościach Żurawieniec i Józefowo.

Zarząd Powiatu wystąpi ponadto do Burmistrza Miasta Koła o wyczulenie służb miejskich

na sprawę parkowania samochodów i podjęcie konkretnych działań w tym zakresie.

W odpowiedzi na zapytania Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa

poinformował, że w najbliższym czasie odświeżone zostanie malowanie linii przy wylocie

ulicy Blizna - Kolejowa - Piaski. Naprawy drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości

Dzierawy dokonano w dniu 29 września 2016 r.

Ad 16. Wolne głosy wnioski.

Radny Marek Kowalewski podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu Kolskiego, w imieniu

mieszkańców i rodziców z rejonu Szkoły Podstawowej w Kaleni Małej, za decyzję o

przebudowie drogi.

Radny Jan Stępiński zasygnalizował problem istniejących garaży przy ulicy Kolejowej 18 i

Kolejowej 20. Garaże są wynajmowane, ale właściciele nieruchomości nie zapewniają

wyjazdu na ulicę, w związku z czym kierujący pojazdami wyjeżdżają na chodnik lub trawnik

przy blokach.

W odpowiedzi Starosta Kolski wyjaśnił, że w tej sytuacji poszkodowaną jest Spółdzielnia

Mieszkaniowa w Kole i to ona powinna dochodzić swoich praw.

Radny Jan Stępiński odniósł się do otrzymanej odpowiedzi na interpelację w sprawie opłat za

korzystanie z parkingu przy SP ZOZ w Kole. Zapytał wprost, czy płacimy za miejsce

parkingowe czy za wjazd na teren szpitala?

W odpowiedzi Dyrektor SP ZOZ Cezary Chmielecki poinformował, że zakończył się właśnie

przetarg na budowę drogi przeciwpożarowej. To zadanie powinno zostać ukończone w

terminie do dnia 20.11.2016 r. kosztem około 400 tys. złotych, a więc dużo mniejszym niż

pierwotnie planowano. Nawierzchnia parkingu wykonana zostanie nie z żużla (co bardzo

krytykowano), lecz z kamienia płukanego. Po zakończeniu tego zadania tworzone będą

miejsca parkingowe we współpracy z firmą PROTECH - PLUS Sp. z 0.0.

Ad 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXV sesji o godz. 1515•

protok~;ŁU
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