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Protokół Nr XXIX/2017

z XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 stycznia 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 13°°.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, działaczy samorządowych,

naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, szefów służb

mundurowych, przedstawicieli partii politycznych, media, dodatkowo zaproszonych gości z

Gminy Babiak oraz wszystkich obecnych.

Następnie Marek Tomicki poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy zmarłego

w dniu 10 stycznia 2017 r. Mieczysława Pustego, radnego Powiatu Kolskiego i

przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

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 l

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności było obecnych 19 radnych (o godz. 131o przybył radny Marek

Świątek).

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII 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 dwóch dodatkowych punktów pod nazwą:

- .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." i nadanie mu numeru 11,

- "Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2027." i nadanie mu numeru 17.

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 dokonaniu

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

Pozostałe punkty porządku obrad zostaną odpowiednio przesunięte w dół.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2016 r.

8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2016 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

II. 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.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem

Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego

przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania

publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych na terenie Miasta Koła w roku 2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu

administracji rządowej.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na rok 2017.

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

Kolskiego na lata 2017-2027.

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 styczeń 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 16.12.2016 do 17.01.2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta Kolski złożył gratulacje, wyrazy uznania za działalność i wysokie osiągnięcia w

dziedzinie kultury oraz podziękowania za promocję Powiatu Kolskiego Piotrowi Cedzidło -

dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku i Marioli Cedzidło

- instruktorowi tejże placówki.

Starosta Kolski przekazał gratulacje dla Żeńskiej Drużyny OSP Brdów za zajęcie 3 miejsca w

X Mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym i powodziowym w Licheniu Starym (16-18

września 2016 r.) oraz za promocję Powiatu Kolskiego.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, Przewodniczący Rady Marek Tornicki oraz

Wiceprzewodniczący Zdzisław Domański i Marek Kowalewski przekazali wyróżnionym

grawertony i upominki. Ponadto listy gratulacyjne otrzymali:

Brdowie

,-

zawodniczki żeńskiej drużyny OSP Brdów.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński zgłosił 3 interpelacje:

- potrzeba uporządkowania terenu przy ulicy Toruńskiej od ulicy Przemysłowej do Zakładów

Mięsnych na odcinku około 100 metrów, gdzie po wykonanym zadaniu inwestycyjnym

wykonawca pozostawił wykopane rowy i kamienisty gryz przemieszczający się na ulicę i

chodnik,

- zabezpieczenie przed niszczeniem (np. przez opali kowanie) fragmentu drogi na ulicy

Składowej przy firmie Euroband, gdyż samochody tam wjeżdżające parkują w niewłaściwym

miejscu i psują drogę.

- podniesienie opłaty za parkowanie na terenie kolskiego szpitala wywołuje niesmak, bowiem

nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych. Nie wiadomo z czego wynika ta zwyżka opłat.

Radny Marek Świątek poruszył sprawę wspólnych inwestycji drogowych z gminami i

zapytał, czy przekazano informacje do gmin, że Powiat planuje przeznaczyć na ten cel nie

150 a 300 tys. złotych.

Radny Grzegorz Fiałkowski poinformował, że odmowna odpowiedź na interpelację w

sprawie utworzenia dodatkowego przejścia przez ulicę Broniewskiego na wysokości ulicy

Zegarowej jest co najmniej dziwna w swoim uzasadnieniu, bowiem dopuszcza możliwość



przechodzenia pieszych w tymże miejscu, podczas gdy policja serwuje mandaty naszym

mieszkańcom. Radny zapytuje, czy policjanci muszą te mandaty wypisywać.

Radny Marek Tomicki przekazał prośbę mieszkańców o naprawę bardzo zniszczonej drogi

Lipie Góry - Sokołowo. Stwierdził ponadto, iż podobny problem występuje w Dębnie

Królewskim. Zasugerował dokonanie oceny sytuacji przez dyrektora Powiatowego Zarządu

Dróg i poinformowanie radnych na następnej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 7. Sprawozdania z prac Komisji Rady Powiatu Kolskiego za 2016 r.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że sprawozdania za 2016 rok z pracy

Komisji: Rewizyjnej, Budżetu i Finansów, Gospodarczej, Prawa i Porządku Publicznego,

Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa radni otrzymali z

materiałami na sesję. Zapytań ani uwag do opracowanych materiałów nie było. Marek

Tomicki stwierdził, że Rada Powiatu Kolskiego przyjęła sprawozdania z działalności Komisji

Rady Powiatu Kolskiego za 2016 r. poprzez aklamację. Sprawozdania te wraz ze zbiorczym

sprawozdaniem z prac Rady Powiatu Kolskiego stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu

Kolskiego za 2016 r. radni otrzymali wraz z innymi materiałami na sesję. Sekretarz Powiatu

Andrzej Tomczyk poinformował, że sprawozdanie zawiera krótką tematykę każdego z

posiedzeń. Komisja w roku sprawozdawczym odbyła 4 posiedzenia, w tym 3 zorganizowano

wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Na spotkaniach omawiane

były m.in. sprawozdania z działalności powiatowych służb, inspekcji i straży. Na jednym z

posiedzeń członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jednogłośnie, pozytywnie

zaopiniowali projekt budżetu powiatu na rok 2017 w części dotyczącej porządku publicznego

i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kolskiego. Wnioski podejmowane na

posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku były przekazywane zainteresowanym, a

uwagi i propozycje były wdrażane w życie. Współpraca Komisji ze służbami powiatowymi,

oraz instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego układała się

bardzo dobrze. Pozytywną opinię na temat przedmiotowego sprawozdania wyraziła Komisja

Prawa i Porządku Publicznego.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w

roku 2016 poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Kolski w 2016 roku.



Sprawozdanie przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu - Anna Pajor.

Poinformowała, że Rada Powiatu otrzymuje corocznie do wiadomości sprawozdanie o

wysokość średniego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu

zawodowego, które określa alt. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela. W wyniku

przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nie będzie dopłaty w żadnym ze stopni awansu.

Pozytywną opinię na temat przedmiotowego sprawozdania wyraziła Komisja Spraw

Społecznych.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat

Kolski w 2016 roku poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu - Anna Pajor. Poinformowała, że zmiana siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole podyktowana jest warunkami lokalowymi,

względnymi ekonomicznymi oraz demograficznymi, zmniejszającą się liczbą uczniów

korzystających z Bursy Szkolnej w Kole. Zmiana siedziby stworzy lepsze warunki do

racjonalnego zarządzania obiektem oraz spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania tych

jednostek oświatowych.

Radny Grzegorz Fiałkowski zapytał jaki jest cel opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, o

której mówi się w § 4 projektu uchwały. W odpowiedzi Anna Pajor wyjaśniła, iż opinii

kuratora wymaga zapis ustawowy. Innych uwag do projektu uchwały nie było. Jednogłośnie

pozytywna była również opinia Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zamiaru zmiany siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Mikołaja w Kole.

W głosowaniu brało udział 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - o.
Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIX1l88/20 17 i stanowi załącznik nr 6

do protokołu.

Ad 11. 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.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem przedstawiła Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i

Sportu - Anna Pajor. Poinformowała, że zasady udzielania dotacji niepublicznym szkołom o



uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane przez Radę Powiatu

na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy systemie oświaty. Potrzebnym stało się uszczegółowienie

zasad udzielania i rozliczania oraz kontroli niepublicznych szkół i placówek. Należało też

wyjaśnić wątpliwości powstałe w trakcie stosowania poprzedniej uchwały. Z uwagi na ilość

koniecznych zmian zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, a nie zmiana poprzedniej.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. W tej sytuacji Przewodniczący Rady

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt 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. W głosowaniu brało

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXIX1l89/20 17 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i

slupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji

publicznego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że przedmiotem

porozumienia będzie w szczególności:

planowanie rozwoju transportu,

organizowanie transportu publicznego,

zarządzanie transportem publicznym.

W związku z powyższym, koniecznym jest zawarcie porozumiema powierzającego

Prezydentowi Miasta Konina realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych

obejmujących swoim zasięgiem obszar w/w powiatów. Uchwała taka była już podejmowana

na XXIII sesji Rady Powiatu Kolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r, jednak Wojewoda

Wielkopolski orzekł nieważność zawartego później Porozumienia.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisja Gospodarcza jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowała ten projekt. W tej sytuacji Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim,

tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji

publicznego transportu zbiorowego. W głosowaniu brało udział 19 radnych, za - 19, przeciw



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

XXIX1190/20 17 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Antosik reprezentująca Powiatowy Zarząd Dróg w

Kole. Stwierdziła, iż propozycja pozbawienia drogi nr 3453P kategorii drogi powiatowej

uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Burmistrza Koła

oraz zarządów sąsiednich powiatów. Przedmiotowa ulica Grodzka położona jest poza

ciągami dróg łączących siedziby gmin i powiatu i nie spełnia definicji drogi powiatowej

zawartej w ustawie o drogach publicznych. Pozbawiona kategorii drogi powiatowej droga

zostanie zaliczona do kategorii drogi gminnej, po podjęciu stosownej uchwały przez

Radę Miejską w Kole (art. 10 ust. 3 w/w ustawy).

W dyskusji radny Jan Stępiński zapytał, czy procedura obowiązująca przy pozbawieniu

drogi kategorii drogi powiatowej nie zablokuje na pewien czas planowanych przez

Urząd Miejski w Kole robót budowlanych na ulicy Grodzkiej. W odpowiedzi Starosta

Kolski poinformował, że w razie potrzeby Burmistrz może już wkrótce dostać tę drogę

w użyczenie, może również otrzymać dokumentację techniczną.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. W tej sytuacji

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej. W głosowaniu brało udział 19

radnych, za - 19, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta

jednogłośnie, oznaczona Nr XXIX/191/2017 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i

ulicach powiatowych na terenie Miasta Kola w roku 2017.

Projekt uchwały przedstawiła Magdalena Antosik z Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Stwierdziła, iż Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań

publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem, na

którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Szczegóły zadania dotyczące utrzymania

czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie Miasta Koła określi

porozumienie zawarte między Zarządem Powiatu Kolskiego, a Burmistrzem Miasta Koła.

Magdalena Antosik dodała, że porozumienie takie obowiązywało już w latach ubiegłych i

obie strony zadowolone były z jego realizacji.



Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. W tej sytuacji

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania publicznego w

zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na

terenie Miasta Koła w roku 2017. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18,

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

oznaczona Nr XXIX/192/20 17 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

Projekt uchwały zaprezentował Zenon Wasiak - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i

Zarządzania Kryzysowego. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania porozumienia

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie zawierania umów na

prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej. Przyjęcie

od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji rządowej związanych z

przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2017 r. dotyczą przeprowadzenia badań

lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji rządowej. W

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

- O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIX/193/2017 i stanowi załącznik

nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak i podała

najważniejsze zmiany.

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 77 144 190,43 zł.

1.Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 2 355 092,95 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 897 614,02 zł

b) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę l 457478,93 zł.

Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 80 128 126,51 zł.

2. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 531 958,64 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 159380,23 zł,

b) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 426,56 zł



c) dział 758 - Różne rozliczenia o kwotę 143 021,85 zł,

d) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 225005,00 zł,

e) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4 125,00 zł,

a) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 144000,00 zł

b) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę l 056016,50 zł,

c) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 426,56 zł,

d) dział 801 - Oświata iwychowanie o kwotę 1 643 672,53 zł,

e) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 42936,00 zł.

Naczelnik Wydziału Finansów poinformowała, że w stosunku do powyższego projektu

wprowadza się zmiany dodatkowe. Zwiększa się plan wydatków w SOS- W w Kole z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodu. Środki na ten cel pochodzą

ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie Powiatowym w rozdziale 80195.

- wydatki zmniejsza się o kwotę 13 258,00 zł (dział 801, rozdział 80195 § 4300)

- wydatki zwiększa się o kwotę 13258,00 zł (dział 801, rozdział 80102 § 4430)

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Również Komisja Budżetu i Finansów

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przewodniczący Rady Marek Tomicki

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

na 2017 r. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXIX1l94/2017 i stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.

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

finansowej na lata 2017 - 2027.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

Poinformowała zebranych, że zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2027

wynikają z następujących przyczyn:

l. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych:
- Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego Nr XXIX1194/20 17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
2. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2
a) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. " Ochrona osób i mienia"
Jednostka realizująca: Starostwo Powiatowe w Kole
Okres realizacji 2017-2019
Łączne nakłady finansowe: 436379,40 zł, z tego:
2017 f. - 145 459,80 zł,
2018 r. -145459,80 zł,
2019 r. - 145 459,80 zł
b) Przenosi się przedsięwzięcia pn.:
- "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych
usług publicznych Powiatu Kolskiego ".



- "Nowoczesne technologie w ksztalceniu zawodowym elementem rozwoju
gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego"
- " Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym
powiatów tureckiego i kolskiego
z grupy "Wydatków na programy, projektu lub zadania pozostałe (inne niż wymienione
w pkt. 1.1 i 1.2)"
do grupy "Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami
realizowanymi z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późno
zm.)"
w związku z uwzględnieniem środków z Unii Europejskiej.
Tym samym zmienia się łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków na
poszczególne lata.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały. Komisja Budżetu i Finansów

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej

prognozie finansowej na lata 2017-2027. W głosowaniu brało udział 18 radnych, za - 18,

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

Nr XXIX1l95/20 17 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania i interpelacje Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował:

odnośnie interpelacji radnego Jana Stępińskiego

- uporządkowanie terenu po wykonanej inwestycji jest konieczne. Musi nastąpić odtworzenie

asfaltu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. Być może aura zimowa nie pozwoliła

wykonawcy na dokończenie prac. Powiatowy Zarząd Dróg sprawdzi jak wygląda sytuacja.

- przebudowa ulicy Składowej wymaga zaangażowania większych środków i na ten temat

prowadzone są rozmowy z Burmistrzem Koła. Doraźnie, teren przed wjazdem do firmy

Euroband należy pewnie oddzielić słupkami czy łańcuchami po uprzedniej ocenie sytuacji

przez PZD.

- powody zwiększenia opłat za parkowanie na terenie kolskiego szpitala będą wyjaśniane w

rozmowie z dyrektorem SP ZOZ w Kole.

odnośnie interpelacji radnego Marka Świątka

- poszczególne gminy w różny sposób deklarują kwoty przewidziane na wspólne inwestycje

drogowe z Powiatem. Niektóre gminy świadomie proponują kwoty niższe do ewentualnych

negocjacji, inne zaś od razu podają realne kwoty wynikające z ich możliwości budżetowych.

W roku 2017 na wspólne inwestycje drogowe z samorządami gminnymi zabezpieczona

zostanie kwota 300 tys. zł na gminę z wyłączeniem Koła i Grzegorzewa. W stosunku do tych



dwóch jednostek będą podjęte oddzielne decyzje zależne od zakresu realizowanych

inwestycji.

odnośnie interpelacji radnego Grzegorza Fiałkowskiego

- komisja powołana w sprawie zmian organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych

na terenie Powiatu Kolskiego poproszona zostanie o poproszona o interpretację w kwestii

przechodzenia przez ulicę Broniewskiego na wysokości ulicy Zegarowej.

odnośnie interpelacji radnego Marka Tornickiego

- Powiatowy Zarząd Dróg dokona oceny stanu drogi Lipie Góry - Sokołowo. W tej sprawie

konkretne decyzje muszą jednak podjąć Wójt i Rada Gminy Babiak. Chodzi o wolę remontu

tej drogi i wprowadzenia jej do planu inwestycji.

Ad 19. Wolne glosy iwnioski.

Radny Ryszard Kasiorek ponownie nawiązał do tematu remontu drogi Lipie Góry -

Sokołowo i wspólnie z radnym Markiem Tornickim zasugerowali Staroście Kolskiemu

sfinansowanie przez Powiat aktualizacji istniejącej dokumentacji technicznej na tenże remont

i bezpośredni kontakt z Wójtem Gminy Babiak w tej sprawie.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek zgłosił potrzebę odbycia dodatkowej sesji Rady

Powiatu Kolskiego poświęconej sprawie budowy mostu na rzece Rgilewce w Grzegorzewie

wspólnie z samorządem Gminy Grzegorzew. Starosta zaproponował odbycie tej sesji w dniu

07 lutego 2017 r. o godz. 13.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził, że ze względu na krótki czas jaki pozostał

do sesji radni przyjmują dzisiaj jej termin do wiadomości. Biuro Rady i Zarządu dokona

jeszcze telefonicznego potwierdzenia terminu sesji w dniu 06 lutego br.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki podziękował mediom, a konkretnie portalowi e-kolo i

tygodnikowi "Przegląd Kolski" za bieżące i obiektywne informowanie mieszkańców powiatu

o pracy Rady Powiatu Kolskiego i podejmowanych uchwałach. Starosta Kolski Wieńczysław

Oblizajek potwierdził, że przedłużone zostały umowy z ww. mediami na promocję Powiatu

Kolskiego w roku 2017.

Ad 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XXIX sesji o godz. 15.00 .
.----

przew~adY Powiatu

Marek Tomicki
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