
HADA POWIATU
w KOLE

ul. SIenkiewicza 21/23
62-600 KOLO

BRZ.0002.32.2017

Protokół Nr XXXII/2017

z XXXII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 30 marca 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1300
.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał Posła na Sejm RP Leszka Galembę, radnych,

działaczy samorządowych, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych,

przedstawicieli partii politycznych i związków zawodowych, media oraz licznie

zgromadzoną publiczność, w tym gości i współpracowników Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie.

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 XXXI sesji.

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

tego protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad

zmiany polegającej na zmianie kolejności punktów 18 i 19, na co otrzymał zgodę radnych.

Innych uwag nie było. Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie

porządek obrad po dokonaniu zmiany. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

przeciw - O, wstrzymało się - o.
Porządek obrad po zmianie kolejności punktów 18 i 19 brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.



7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Fun-

duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powie-

cie Kolskim w 20 17r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych

do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu

Kolskiego.

10. 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.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu współpracy

Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku".

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,

użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia

01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez

pracy w powiecie kolskim (III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia

01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego 2014-2020.

16. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady Powiatu

Kolskiego nr XXIX/l 90/20 17 z dnia 26 stycznia 20 l7r. 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.



17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kolskiego.

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

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

20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

21. Wolne głosy i wnioski.

22. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działałności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc marzec 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 16 lutego do 24 marca 2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Ryszard Kasiorek zwrócił się do Starosty Kolskiego z zapytaniami:

- kiedy nastąpi wnioskowana wcześniej podwyżka płac dla pracowników Starostwa i

jednostek podległych. Jak stwierdził, że w projekcie uchwały budżetowej nie ma informacji

na ten temat.

- czy ruszą prace związane z rozbudową i remontem kolskiego szpitala, skoro zmieniła się

koncepcja finansowania inwestycji?

Radny Jan Stępiński poinformował, że oznakowanie terenów zielonych w rejorne ulic

Składowa - Tuwima przy firmie EUROBAND zostało ładnie wykonane, ale kilka słupków

już zostało zniszczonych. Samochody omijają słupki i wjeżdżają na tereny zielone. W dalszej

części swojej wypowiedzi Jan Stępiński poruszył temat remontu drogi powiatowej 3216

Dzierawy - Ochle, w tym ulicy Wiejskiej, której administratorem jest Burmistrz Koła. Radny

zapytał, czy jest jakieś uzgodnienie z Powiatem w tej sprawie.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2016 r.

Informację przedstawiła Urszula Polewska - dyrektor PCPR w Kole. Pani Urszula Polewska

przypomniała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną pomocy

społecznej samorządu powiatowego i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, pieczy

zastępczej oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Piecza zastępcza jest sprawowana w

przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona

charakter czasowy. Zgodnie z założeniami ustawy formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

- rodziny zastępcze spokrewnione,

- rodziny zastępcze niezawodowe,



- rodziny zastępcze zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego i

zawodowe specjalistyczne,

- rodzinne domy dziecka.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku w powiecie kolskim funkcjonowały 73 rodziny

zastępcze, w których przebywało 119 dzieci. W okresie sprawozdawczym 28 osób opuściło

rodziny zastępcze, w tym zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego 9

dzieci powróciło do rodziny biologicznej, 7 dzieci trafiło do placówek, 3 dzieci zostało

przysposobionych, a 9 osób po ukończeniu 18 roku życia przystąpiło do procesu

usamodzielnienia. 74 dzieci z terenu powiatu kolskiego skorzystało z rożnych form letniego

wypoczynku. Ważną rolę wynikającą z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej wypełnia Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W 2016 roku koordynator

objął swoją pomocą łącznie 25 rodzin, w tym 19 rodzin spokrewnionych oraz

6 niezawodowych. Łączna wsparciem koordynatora objętych zostało 37 dzieci, 19 z nich

zamieszkuje na terenie miasta, a 18 na terenie wsi. Koordynator uczestniczył w 12

okresowych ocenach sytuacji dziecka, 113 razy wyjeżdżał do środowiska rodzin zastępczych,

udzielił łącznie 331 specjalistycznych porad zarówno w terenie jak i w siedzibie PCPR.

Dział świadczeń i pomocy instytucjonalnej prowadził postępowania administracyjne w

sprawie przyznania i wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych i pełnoletnich wychowanków

pieczy zastępczej na podstawie obowiązujących przepisów.

PCPR w Kole od dnia 01.04.2016 r. realizowało wypłatę dodatku w wysokości świadczenia

wychowawczego określonego w przepisach ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu

dzieci (500 zł miesięcznie) zwanego "dodatkiem wychowawczym". Dokonano wypłaty 730

takich świadczeń. W roku 2016 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole kontynuowało

podjęte wcześniej działania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Mieszkańcom

powiatu udzielano poradnictwa specjalistycznego: prawnego, psychologicznego i socjalnego.

Całodobową pomoc instytucjonalną świadczyły Domy Pomocy Społecznej w Kole. Średni

miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS przy ul. Poniatowskiego 21 dla osób

przewlekle somatycznie chorych wynosił 3.198,00 zł, natomiast w DPS przy ul. Blizna 55 dla

Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) - 3 010,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Blizna 55 posiadający 53 miejsca, na koniec roku

sprawozdawczego posiadał komplet mieszkańców, a 6 osób zostało umieszczonych na liście

oczekujących. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 z liczbą miejsc 113 na

koniec roku 2016 posiadał komplet mieszkańców, a 1 osoba oczekiwała na liście osób

ubiegających się o przyjęcie. Na koniec roku 2016 DPS przy ul. Bliznej zatrudniał 39



pracowników, a ponadto współpracował z dość liczną grupą wolontariuszy m.in. z młodzieżą

z Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych Kole. DPS przy ul.

Poniatowskiego zatrudniał na dzień 31 grudnia 2016 r. 84 osoby. Świadczenia związane z

opieką lekarską realizowane były przez lekarzy rodzinnych oraz innych specjalistów.

Odbywały się one zarówno w ramach wizyt domowych dla obłożnie chorych, jak również

mieszkańcy dowożeni byli na wizyty, porady i konsultacje do placówek służby zdrowia.

Przewozy podopiecznych realizowane były własnym środkiem transportu z udziałem

personelu DPS. W obecnym stanie prawnym, w którym placówka utrzymuje się z dochodów

uzyskanych z odpłatności mieszkańców oraz z dotacji, która nie w pełni pokrywa ustalone

koszty utrzymania, DPS nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć ciężaru realizacji pilnych i

niezbędnych remontów, modernizacji czy inwestycji. Sprawą niezwykle ważną i pilną jest też

przeprowadzenie niezbędnych regulacj i płacowych oraz podwyżek wynagrodzeń dla

pracowników DPS.

W ramach rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku zostały zawarte 2

umowy na wyposażenia 2 stanowisk pracy dla 2 osób niepełnosprawnych. Przyjęto również

262 informacje o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczące umów zawartych w latach

ubiegłych. Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP korzystały również z instrumentów

rynku pracy: szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu

pracy. Powiat Kolski za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomoc Rodzinie w 2016 roku

przystąpił do realizacji kolejnej edycji programu pn. "Program wyrównywania różnic między

regionami III" w obszarze D - likwidacja barier transportowych. Zostały zakupione 2

fabrycznie nowe pojazdy 9 - osobowe (8 + kierowca) w wersji standardowej dostosowany do

przewozu 8 osób niepełnosprawnych (w tym 1 na wózku inwalidzkim) dla Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu.

W ramach rehabilitacji społecznej w roku 2016 ze środków PFRON zawarto umowy z 4

podmiotami i wypłacono dofinansowanie działań w zakresie organizacji kultury, sportu,

rekreacji i turystyki dla 211 osób niepełnosprawnych, w tym dla 15 dzieci. 44 osobom

wypłacono dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i

technicznych. Dofinansowano zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla 595 osób, w tym dla

69 dzieci imłodzieży niepełnosprawnej .

Na terenie powiatu kolskiego działają ponadto 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej:

- KSON "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej 40 w Kole (25 uczestników)

- PSONI ul. Wojciechowskiego 21A (40 uczestników)

- Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" w Kłodawie przy ul. Dąbskiej 29 (20 uczestników)



W podsumowaniu składanej informacji Dyrektor PCPR Urszula Polewska przedstawiła

wykaz najważniejszych potrzeb w zakresie opieki społecznej na 2017 rok:

- remont lub wymiana wind (Domy Pomocy Społecznej)

- regulacje płacowe (Domy Pomocy Społecznej i Warsztaty Terapii Zajęciowej)

- zwiększenie środków finansowych na WTZ

- utworzenie Interwencji Kryzysowej

Barwnym i ciekawym podsumowaniem omawianej problematyki były wokalne i taneczne

występy ucznia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole i Kłodawie. Poszczególni wykonawcy nagrodzeni

zostali dużymi brawami ze strony radnych i zebranej publiczności. Występy przygotowano

pod kierunkiem opiekunów -

Poseł na Sejm RP Leszek Galemba odczytał List gratulacyjny rozpoczynającysrę

od słów Jana Pawła II, z podziękowaniem za udział w Ogólnopolskim Konkursie w

Warszawie i otrzymane tam wyróżnienie oraz za promocję Powiatu Kolskiego.

Uwag do przedstawionej informacji PCPR nie było. Starosta Kolski przekazał podziękowania

wszystkim, którzy zajmują się opieką społeczną w powiecie kolskim i złożył najlepsze

życzenia dalszej owocnej pracy. Oddzielne podziękowania i gratulacje przekazał również

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Janina Roszkiewicz odczytała jednogłośnie pozytywną opinię Komisji w sprawie

przedstawionej Informacji.

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

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła Informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Kole z realizacj i zadań w roku 2016 przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały 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 2017r.

Projekt uchwały przedstawiła Urszula Polewska - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole. Poinfonnowała, że plan finansowy na realizację zadań został sporządzony

na podstawie potrzeb zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolskiego.

Duża liczba wniosków napływa systematycznie w zakresie dofinansowania do uczestnictwa

w turnusach archi tekton icznych,rehabilitacyj nych, likwidacji barier

komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób



niepełnosprawnych. W związku z powyższym zasadne staje się dofinansowanie tych zadań.

Konieczne jest również wydzielenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty

ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny.

Wydzielono ponadto środki na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców w związku

Z wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz finansowanie

kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

W związku z pilnymi potrzebami Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul.

Wojciechowskiego 21 w Kole wydzielono także środki na bieżącą działalność warsztatu

terapii zajęciowej. Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej ze środków PFRON na rok 2017 wyraża się kwotą 2 329 415,00 zł, w tym na

rehabilitację zawodową przeznacza się kwotę 215000,00 zł, a na rehabilitację społeczną kwotę

2 114 415,00 zł. W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest konieczne

iuzasadnione.

Uwag do przedstawionego projektu me było. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały 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 2017r. Wobec powyższego Przewodniczący Rady

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt powyższej uchwały. W głosowaniu jawnym

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/20 1/20 17 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz

ustalenia sieci szkól ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie

Powiatu Kolskiego.

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

Poinformowała, że w związku z art. 217 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w związku z nowym

ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą - Prawo Oświatowe. Projekt dostosowania sieci

szkół został pozytywnie zaopiniowany przez związki zawodowe, zostały również

wprowadzone zmiany wskazane w opinii Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.



Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu. Pozytywna była również opinia Komisji

Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i

specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz

ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu

Kolskiego. W głosowaniu brało udział 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/202/2017 i stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. 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 omówiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Stwierdziła, iż 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 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.

Radni nie mieli uwag do przedstawionego projektu. Pozytywna była również opinia Komisji

Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepubJicznym 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 XXXIIl203/20 17 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu

współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku".

Projekt uchwały omówiła Anna Pajor - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Stwierdziła, że w związku z art. 4 ust. l pkt 22 ustawy z dnia S czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym oraz art. Sa ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy zobligowany jest przedstawić organowi

stanowiącemu sprawozdanie z wykonanego Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 w roku



ubiegłym. Sprawozdanie, o którym mowa jest załącznikiem do projektu przedmiotowej

uchwały.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również opinia

Komisji Spraw Społecznych. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji

Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku". W głosowaniu

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIII204/20 17 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,

użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieruchomościami, omawiając kolejno zapisy poszczególnych paragrafów projektu.

Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń do projektu z wyjątkiem § 6, który po drobnej

korekcie otrzymał brzmienie: "Dyrektor SPZOZ w Kole decyduje o wynajęciu lub

udostępnianiu pomieszczeń lub ich części na cele szkoleniowe, akcje profilaktyczne oraz

innych pomieszczeń o powierzchni do 18 m2, podmiotom nie świadczącym usług

konkurencyjnych w stosunku do działalności Zakładu, na czas oznaczony do 3 lat". Po

dokonaniu zmiany zapisu § 6 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz

użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania

w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa

trwałe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/20S/20 17 i stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu

Kolskiego.



Projekt uchwały przedstawiła Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Go podarki

Nieruchomościami. Poinfonnowała, że pismem z dnia 02.03.2017 r. Gmina Miejska

Koło wyraziła swoje zainteresowanie przejęciem w drodze darowizny, nieruchomości

stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 56/9 i 56/11 ark.

mapy 50, położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego. W związku z tym, że droga ta

stanowi dojazd do działek osób prywatnych jak również do budynku wielorodzinnego,

przekazanie przedmiotowej nieruchomości pozwoli na realizację zadań z zakresu

modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej przez Gminę Miejską Koło.

Mariola Jóźwiak stwierdziła, że w/w nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu i
zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia

niemchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20,

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

oznaczona Nr XXXII/206/20 17 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Pndjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie

od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu Kolskiego.

Poinformował, że Powiat Kolski wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania

bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Realizacja powyższego projektu

przyczyni się do zaktywizowania 394 osób bezrobotnych do 30 roku życia z Powiatu

Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. Z tego względu Powiat

Kolski zdecydował się na przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, co czyni

zasadnym podjęcie tej uchwały.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i

przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu:

,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (III)"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach



Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W głosowaniu brało

udział 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII1207/20 17 i stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie

od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (III)" współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu Kolskiego.

Poinformował, że Powiat Kolski wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Realizacja powyższego projektu przyczyni się do

zaktywizowania co najmniej 283 osób bezrobotnych z Powiatu Kolskiego zarejestrowanych

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. Z tego względu Powiat Kolski zdecydował się na

przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, co czyni zasadnym podjęcie tej

uchwały.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia i

przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(III)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W głosowaniu

brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/208/20 17 i stanowi załącznik nr 11

do protokołu.

Ad 16. Podjęeie uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady

Powiatu Kołskiego nr XXlX/19012017 z dnia 26 stycznia 2017r. 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.

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

drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że w dniu 26 stycznia

2017 r. została podjęta uchwała nr XXIX/l 90/20 17 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 § 1 Uchwały wskazano, iż wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy

Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz Powiatem Konińskim, Tureckim, i Słupeckim

dotyczącego przekazania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,

natomiast w zapisie § 1 Uchwały winno być: "Wyraża się zgodę 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." Uchwała Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 zawiera więc

w sobie omyłkę pisarską w treści § 1. Z tego też względu, w celu usunięcia omyłki pisarskiej,

celowym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Do przedstawionego projektu nie zgłoszono żadnych uwag. Pozytywna była również

opinia Komisji Gospodarczej. Wobec powyższego Przewodniczący Rady Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprostowania omyłki

pisarskiej w uchwale Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 z dnia 26 stycznia

2017r. 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 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało

się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/209/20 17 i

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił Andrzej Tomczyk - Sekretarz Powiatu Kolskiego.

Stwierdził, iż proponowana zmiana do Statutu Powiatu Kolskiego polega na uchyleniu §

17. Zgodnie z sugestią audytora, normowanie zasad dostępu do dokumentów w statucie

jednostki samorządowej jest zbędne po wejściu w życie ustawy o dostępie do informacji

publicznej.

Do przedstawionego projektu me zgłoszono uwag. Pozytywna była również opinia

Komisji Prawa i Porządku Publicznego. Wobec powyższego Przewodniczący Rady

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian

w Statucie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw

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

XXXII/21 0/20 17 istanowi załącznik nr 13 do protokołu.



Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Stwierdziła,

że w budżecie powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Stwierdziła,

że w budżecie powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 83 985315,97 zł.

l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 742,00 zł

a) dział 80 l - Oświata i wychowanie o kwotę l 742,00 zł, rozdział 80120 - Licea

ogólnokształcące o kwotę 300,00 zł, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 1 442,00 zł.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 8 404 251,29 zł m.in. w:

a) dział 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 8 072 166,00 zł, § 6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 6 000 000,00 zł,

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych o kwotę 2 072 166,00 zł

b) dział 756, rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustawo kwotę 15 000,00 zł

c) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 108 065,00 zł, rozdział 80120 - Licea

ogólnokształcące o kwotę 5 500,00 zł oraz rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 102

565,00 zł

d) dział 852, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 142900,00 zł

e) dział 853, rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 53 120,29 zł

f) dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 13 000,00 zł

Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 91167 252,05 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 132 089,59 zł m.in. w:

a) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25 495,00 zł, rozdział 80120 - Licea

ogólnokształcące o kwotę l 813,00 zł, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 4 670,00

zł, rozdział 80151 - Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 6 023,00 zł, rozdział 80195 -

Pozostała działalność o kwotę 12989,00 zł

b) dział 853, rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 82 373,32 zł

c) dział 855, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze o kwotę 18 594,27 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 12 732 598,88 zł m.in. w:

a) dział 020, rozdział 02095 - Pozostała działalność o kwotę 60 000,00 zł



b) dział 600, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7 910 166,00 zł

c) dział 750, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 153 000,00 zł

d) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę l 328 829,00 zł, rozdział 80120 - Licea

ogólnokształcące o kwotę 5 659,00 zł, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę l 323

170,00 zł

e) dział 851, rozdział 85111 - Pozostała działalność o kwotę l 300000,00 zł

f) dział 852 - Ochrona zdrowia o kwotę 278 393,61 zł, rozdział 85202 - Domy pomocy

społecznej o kwotę 142 900,00 zł, rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie o

kwotę 135493,61 zł

g) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę l 502 989,00 zł, rozdział 85403 -

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę l 490 000,00 zł, rozdział 85410 - Internaty

i bursy szkolne o kwotę 12989,00 zł

h) dział 900, rozdział 90095 - Pozostała działalność o kwotę 13 000,00 zł

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 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od

głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXII/21I/20l7 i stanowi

załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej.

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Stwierdziła, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z

następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę budżetową

z lat ubiegłych o kwotę 102 000,00 zł oraz wolne środki o kwotę 4 096 000,00 zł,

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałami Rady

Powiatu Kolskiego z 2017 r.

3. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. " Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w

budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz

Sienkiewicza 27". Łączne nakłady finansowe: 378 000,00 zł.



4. Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Z Troską" realizowanego przez

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w związku z podpisanym Aneksem do umowy

z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zmienia się

realizację projektu w kwocie 2280514,07 zł.

5. Uzupełnia objaśnienie się do Uchwały Nr XXIX/195/2017 z dnia 26 stycznia 2017 roku

dotyczące zwiększenia dochodów majątkowych w roku 2018 o kwotę 2 107 321,70 zł, które

wynikają z przyjęcia w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego środków

europejskich na realizację n/w projektów pn.

- "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług

publicznych Powiatu Kolskiego" w kwocie 411 404,25 zł,

- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego

obszarufunkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" w kwocie 1 695 917,45 zł.

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

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt. Przewodniczący Rady Marek Tornicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O,

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

XXXII/212/20 17 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania i interpelacje zabrał głos Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek.

W odniesieniu do zapytań radnego Ryszarda Kasiorka stwierdził, że podwyżka płac dla

pracowników Starostwa i jednostek podległych będzie przedstawiona w drugim kwartale br.

Rozbudowa i modernizacja kolskiego szpitala realizowana będzie głównie ze środków

własnych. Kwotę 6,5 mln zł została zabezpieczona w budżecie, natomiast kwotę 2,7 mln zł

szpital planuje pozyskać z kredytu. Szacowany całkowity koszt inwestycji może wynieść 9,8

mln zł.

W odpowiedzi na zapytania radnego Jana Stępińskiego Starosta stwierdził, że niszczenie

oznakowania terenów w rejonie ulic Składowa - Tuwima jest faktem bardzo smutnym i I

poinformował o planowanym montażu nowoczesnego systemu monitoringowego, ma objąć

między innymi ten rejon miasta. Jeśli chodzi o ulicę Wiejską w kierunku do Dzieraw, to do tej

pory nie było żadnych uzgodnień z Burmistrzem Koła, który najprawdopodobniej nie planuje

remontu tego odcinka drogi w roku 2017. Ostateczne ustalenia zapadną w kwietniu br.

Ad 21. Wolne głosy iwnioski.



Radny Ryszard Kasiorek zaapelował do Starosty Kolskiego o przekazanie sygnału w sprawie

konieczności naprawy przejazdu kolejowego przy wyjeździe z Koła do Włocławka na

odcinku drogi wojewódzkiej.

Radny Rafał Ławniczak w imieniu Komisji Gospodarczej zwrócił uwagę na pilną potrzebę

zakupu dla Powiatowego Zarządu Dróg nowego sprzętu, w zależności od posiadanych

środków finansowych.

Radny Jan Stępiński poprosił o przekazanie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg informacji o

fatalnym stanie technicznym przystanków znajdujących się przy starej trasie do Poznania i

konieczności podjęcia działań interwencyjnych.

Radna Ewa Ochędalska przypomniała o obchodach Światowego Dnia Autyzmu.

Poinfonnowała, że w dniu 2 kwietnia br. w sali GOK w Kłodawie odbędzie się pogadanka,

spektakl artystyczny i projekcja filmu o problemach autyzmu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek odczytał Stanowisko władz Powiatu Kolskiego w

sprawie realizacji zadania pod nazwą "Regulacja rzeki Warty w rejonie miasta Koła". Zostało

ono przyjęte przez radnych jednogłośnie. Stanowisko to skierowane zostanie do Ministra

Środowiska, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezesa Krajowego Zarządu

Gospodarki Wodnej, Wojewody Wielkopolskiego, Dyrektora Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Posła na sejm RP Leszka Galemby.

Radny Albin Rudniak poinformował, że podobnej interwencji wymaga problem regulacji

rzeki Noteci na terenie gminy Chodecz i gminy Przedecz.

Ad 22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tornicki zamknął obrady XXXII sesji o godz. 15.45.

Protokołował:

Władysław Zieleśkiewicz

Prz.~ząCY R.~y Powiatu

Ma~iCł;
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