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Protokół Nr XXXV/20l7

z XXXV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 29 czerwca 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXV sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący Rady

Powiatu Zdzisław Dornański o godz. 13°°.

Powitanie gości

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański powitał Posła na Sejm RP Leszka Galernbę,

radnych, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli

partii politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są

prawomocne, w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi

załącznik nr l do protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji,

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

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

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański zaproponował wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Zaproponował umieszczenie tego projektu jako pkt 18, a pozostałe punkty przesunąć o jeden.

Nie zgłoszono żadnych uwag, w związku z czym Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław

Dornański poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 20

radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.



6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanic mierna

powiatu, sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za rok 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii

o wykonaniu budżetu powiatu za 2016 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,

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

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania

budżetu za 2016 rok,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

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

wykonania budżetu za 2016 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

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

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2017-2027.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII161/20l6 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 20 16r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Kolski.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Komisji



Bezpieczeństwa i Porządku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnego Zdzisława Dornańskiego do składu

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

20. Wolne głosy i wnioski.

21 . Zamknięcie obrad.

Wniosek radnego Grzegorza Fiałkowskiego o udzielenie w pierwszej kolejności głosu

przybyłym na sesję przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy oraz Kopalni Soli w Kłodawie,

prowadzący sesję Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański odrzucił, argumentując, że

najpierw realizowana być powinna absolutoryjna część sesji. Poinformował, że Goście z

Kłodawy otrzymają głos w dalszej części obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

zespolonych za okres od 20.05.2017 do 2l.06.2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Starosta poinformował, że na sali jest znany kolski sportowiec Marcin Kotleszka, który w

roku bieżącym został mistrzem Polski w kategorii plus 180 cm, a ponadto zajął 2 miejsce w

niezwykle prestiżowych zawodach Arnold Classic organizowanych w Columbus (USA) przez

słynnego Arnolda Schwarzeneggera. Starosta podkreślił, że Marcin Kotleszka znakomicie

promuje Powiat Kolski zarówno w kraju jak i za granicą. Zaproszony gość otrzymał specjalny

dyplom i upominek przygotowany przez Wydział Promocji, Rozwoju i Zarządzania

Kryzysowego. Do gratulacji Starosty przyłączyli się obaj wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Kolskiego - Zdzisław Dornański i Marek Kowalewski.

Następnie głos zabrała wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Ziemi

Chodowskiej Kazimiera Wróblewska, która zaprosiła na stronę internetową Stowarzyszenia i

podziękowała za dotychczasowe wsparcie dla organizacji. Podziękowania i życzenia



skierowane były do: posła na sejm RP Leszka Galemby oraz samorządowców z naszego

powiatu - Wieńczysława Oblizajka, Zdzisława Domańskiego, Marka Kowalewskiego,

Czesława Marka, Grzegorza Fiałkowskiego, Rafała Ławniczaka, Janiny Roszkiewicz i Ewy

Ochędalskiej. W przemiłej ceremonii uczestniczył również Wójt Gminy Chodów Henryk

Tomczak.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński zapytał, co było powodem wycieku danych pacjentów i pracowników

szpitala i jak to się stało, że serwer nie był zabezpieczony. Jan Stępiński zapytał również o

konsekwencje wyciągnięte w stosunku do osób odpowiedzialnych.

Radna Ewa Ochędalska zapytała o działalność firmy z Będzina, która zajmuje SIę

składowaniem odpadów na terenie Kłodawy, w pobliżu Kopani Soli. Czy WIOŚ wyraził

opinię na temat potencjalnych zagrożeń dla środowiska i czy dalsza działalność firmy me

zagraża produkcji soli.

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kowalewski poinformował, że grozi zamknięcie w jednym

czasie trzech przejazdów kolejowych na terenie gminy Chodów (w Rdutowie, Domanikowie i

Turzynowie). Zapytał, czy Starosta może zainterweniować, aby jeden z przejazdów był

czynny.

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

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok;

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

powiatu, sprawozdania finansowego

Pan Starosta Wieńczysław Oblizajek jako przewodniczący Zarządu Powiatu

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

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

powiatu kolskiego za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia powiatu oraz

sprawozdanie finansowe obejmujące bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego,

zbiorczy bilans jednostek budżetowych, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek

budżetowych, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Pan Starosta przystąpił do przedstawienia naj istotniejszych danych dotyczących

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 76 446 860,62 zł, co stanowi 95,85

% planu dochodów po uwzględnieniu zmian. Pierwotny plan dochodów wynosił 79 756

612,51 zł.



Procentowy udział wykonania poszczególnych grup dochodów w budżecie powiatu na

2016 r. przedstawia się następująco:

subwencja ogólna - 37477692,00 zł tj. 46,99 % z tego:

część oświatowa - 29356623,00 zł tj. 36,80 %

część wyrównawcza - 6 526 305,00 zł tj. 8,18 %

część równoważąca -1 562988,00 zł tj. 1,95 %

część uzupełniająca - 31 776,00 zł tj. 3,98%

dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych - 10592 799,05 zł

tj. 13,28 %,

dotacje z tytułu pomocy finansowej od jst - 3 164277,76 zł tj. 3,96%

wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 12 661 694,00 tj. 15,88%

wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 458 785,84 zł tj. 0,58%

dochody pozostałe - 15401363,86 zł tj. 19,31 % w tym opłata komunikacyjna-

2050278,75 zł tj. 2,57%

Wydatki wykonano w kwocie 73 670812,75 zł, co stanowi 88,06 % planu wydatków po

zmianach. Pierwotny plan wydatków wynosił 83 656389,79 zł.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków w budżecie powiatu za

2016 rok przedstawia się następująco:

transport i łączność -12227576,94 zł tj. 16,60 %

administracja publiczna - 9244777,02 zł tj. 12,54 %

pomoc społeczna (dz. 852 i 853) -10 480599,18 zł tj. 14,23 %

oświata iwychowanie (dz. 801 i 854) - 32360245,12 zł tj. 43,93 %

pozostałe wydatki -9 357614,49 zł tj. 12,70 %

Następnie Starosta omówił poszczególne zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe

zrealizowane w 2016 r.

Całość wydatków majątkowych w roku 2016 zamknęła się kwotą 8 900 804,80 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 r wyniósł 10 587771,52 zł i są to

zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek a 6 490 781,27 zł to kwota

potencjalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia kredytu dla Samodzielnego

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

jest bezpieczny dla utrzymania przez powiat płynności finansowej.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym

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



jednostek budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych,

zbiorczego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

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

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

pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdanie finansowe, informacja o

stanie mienia powiatu oraz przemówienia Starosty stanowią załącznik nr 3 do

protokołu.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2016 r.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę Nr SO -

0954/1 0/S/Ko/20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia S kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd

Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok wraz

z informacją o stanie mienia Powiatu. Opinia jest pozytywna. Stanowi ona załącznik nr

4 do protokołu.

c. dyskusja,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański otworzył dyskusję odnoszącą się do

przedstawionego przez Starostę sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. oraz

sprawozdania finansowego.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

d. glosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2016.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu za rok 2016. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

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

oznaczona Nr XXXV /229/2017 i stanowi załącznik nr S do protokołu.

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

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

a. przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii

o wykonaniu budżetu powiatu za 2016 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku

o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego,



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski odczytał Uchwałę

Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 maja 2017 roku

w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu

powiatu za 2016 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu

Kolskiego absolutorium za 2016 rok wraz z uzasadnieniem. Komisja Rewizyjna wyraża

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

Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu

powiatu za 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu

wykonania budżetu za 2016 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Marek Kowalewski odczytał Uchwałę Nr SO-

0955/51 /8/Ko/20 17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej

Rady Powiatu Kolskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za

2016 1'. Opinia RlO jest pozytywna, wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.

e. odczytanie opinii stałych komisji,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański poprosił przewodniczących Komisji

Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

powiatu za 2016 1'.

Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016r.

przedstawili:

- przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów - Genowefa Szurgot

- przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku Publicznego - Grażyna Bugała

- zastępca przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych - Ewa Ochędalska

- przewodniczący Komisji Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa

Rudniak.

Leśnictwa - Albin

Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

d. dyskusja,

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański otworzył dyskusję.

W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości głos zabrał radny Jan Stępiński. Stwierdził,

że w budżecie powiatu ponad 40% zajmuje oświata i wychowanie. W tym kontekście



pozytywnie ocenił działania Starostwa w sprawie połączenia jednostek SOSW, Bursy

Szkolnej i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespół Opiekuńczo-Edukacyjno-

Wychowawczy, ale uznał je za nieco spóźnione. Jan Stępiński podkreślił, że

subwencja oświatowa nie pokrywa zapotrzebowania oświaty na środki finansowe i

nadal trzeba szukać lepszych rozwiązań organizacyjnych zmierzających do

racjonalizacji wydatków budżetowych.

W dalszej części swego wystąpienia radny poruszył sprawy dróg. Stwierdził, iż wiele

dróg powiatowych wymaga przebudowy bądź bieżącego remontu. Działania Zarządu

powinny być w tym zakresie jeszcze bardziej widoczne i skuteczne.

Następnie radny Jan Stępiński odniósł się do problematyki kolskiego szpitala, a ściślej

jego rozbudowy. Podkreślił, że skoro jest przyzwolenie na przekazywanie dużych

kwot na tę inwestycję, to od dyrekcji SP ZOZ oczekiwać należy energicznych i

właściwie skoordynowanych działań.

Na zakończenie wystąpienia Jan Stępiński stwierdził, iż mimo tych uwag radni PiS

głosować będą za udzieleniem Zarządowi absolutorium.

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

wykonania budżetu za 2016 rok.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie wniosek

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego za 2016

rok.

W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za wnioskiem - 20, przeciw - O, wstrzymało

się od głosu - O. Rada Powiatu Kolskiego jednogłośnie udzieliła absolutorium

Zarządowi Powiatu Kolskiego za 2016 r., co zostało wyrażone w Uchwale

Nr XXXV /230/2017, która stanowi załącznik m 9 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański serdecznie pogratulował Panu Staroście i

całemu Zarządowi Powiatu za otrzymane absolutorium. Podziękował również Naczelnikowi

Wydziału Finansów i wszystkim pracownikom Starostwa.

W tym miejscu Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański udzielił głosu pełniącej

funkcję Burmistrza Kłodawy Dorocie Galus, która przedstawiła wspólny protest władz

Kłodawy i Kopalni Soli w Kłodawie w sprawie zgody na zbieranie i magazynowanie

odpadów przez ANACO Sp. z 0.0. w bezpośrednim sąsiedztwie kopalni. Celem protestu jest

nieprzedłużanie decyzji zezwalającej Spółce ANACO na prowadzenie tego rodzaju



działalności na terenie Kłodawy. Pismo P.6233.3.2017 wyrażające protest stanowi załącznik

nr 10 do protokołu.

W powyższej sprawie głos zabierali także przedstawiciele Kopalni Soli w Kłodawie w

osobach Prezesa Zarządu Waldemara Marciniaka i Wiceprezesa Marka Skrzypczaka, którzy

potwierdzili potencjalne zagrożenia i uciążliwości, jakie niesie ze sobą prowadzona

działalność ANACO Sp. z 0.0. Obaj apelowali do Starosty Kolskiego o nieprzedłużanie

wygasającej z dniem 30.06.2017 r. decyzji zezwalającej na gromadzenie i magazynowanie

odpadów. Prośbę władz Kłodawy i Kopalni Soli poparł Poseł na Sejm RP Leszek Galemba,

który jednocześnie zaoferował wsparcie dla działań Starosty Kolskiego w rozwiązaniu tego

trudnego problemu.

W sprawach merytorycznych wypowiedział się Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,

Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk. Stwierdził, że przy wydawaniu zezwolenia

zachowane zostały wymogi prawne. Z założenia nie było zagrożeń dla zdrowia i życia oraz

środowiska naturalnego, lokalizacja działalności była zgodna z miejscowym planem

przestrzennego zagospodarowania, była również zgoda właściciela terenu. Do poruszonych

kwestii odniósł się również Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek, który stwierdził, że w

takich sprawach władze Kłodawy jako gospodarz terenu powinny zareagować jak najszybciej. I

Podkreślił, że przed podjęciem decyzji o ewentualnej zgodzie na dalsze składowanie odpadów

raz jeszcze bardzo dokładnie sprawdzone zostaną wszystkie uwarunkowania prawne.

Ad 9. Przyjęcie sprawozdania z dzialalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2016.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański przypomniał, że obszerne

sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego za rok 2016 radni otrzymali

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

do przedłożonego materiału. Uwag nie było, w związku z czym Zdzisław Dornański

stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Kolskiego

za 2016 r. poprzez aklamację. Informacja w postaci płyty CD stanowi załącznik nr 11 do

protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański ogłosił przerwę w obradach od

godziny 15.00 do godziny 15.10.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 r.

Projekt uchwały omówiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

I Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 86 776 345,99 zł.

l.Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 386 849,25 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 386 849,25 zł.



b) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27720,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 535 829,27 zł

a) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 359 129,25 zł

b) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 6000,00 zł

c) dział 80 l - Oświata i wychowanie o kwotę 112 941,00 zł

d) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 57 759,02 zł

II Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 95 883 996,82 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 566 795,20 zł

a) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 500,00 zł

b) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 422505,00 zł

c) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 56 829,00 zł

d) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 5 000,00 zł

e) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 75 861,20 zł

f) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 3 600,00 zł

g) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 580 118,22 zł

a) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 33 876,00 zł

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę l 500,00 zł

c) dział 710 - Działalność usługowa o kwotę 422505,00 zł

d) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 196078,00 zł

e) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 56 829,00 zł

f) dział 758 - Rożne rozliczenia o kwotę 400 010,00 zł

g) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 145014,20 zł

h) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 23 187,00 zł

i) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 227417,02 zł

j) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 227 417,02 zł

k) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł

III Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwot'( 864 343,00 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

w kwocie 864 343,00 zł.

Zapytań i uwag nie było. Jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie projektu przedstawiła

Komisja Budżetu i Finansów. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański

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

na 2017 r. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - Owstrzymało się - O.



Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV/231/2017 i stanowi załącznik nr

12 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2017-2027.

Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w sprawie wprowadzenia zrman

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:

Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę

budżetową z lat ubiegłych, o kwotę 864 343,00 zł.

Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok dokonanych Uchwałą Rady

Powiatu Kolskiego Nr XXXV/23l/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących:

- nowego przedsięwzięcia pn. "Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych

w Starostwie Powiatowym w Kole",

- przedsięwzięcia pn. "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie

elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" poprzez przeniesienie planu

wydatków z grupy wydatków majątkowych do bieżących,

- dostosowanie limitów zobowiązań określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Żadnych uwag do projektu uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowała.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV /232/2017 i stanowi załącznik nr

13 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/16112016 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 października 2016r. w sprawie Regulaminu wynagradzania

nauczycieli zatrudnionych w szkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

Powiat Kolski.

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

Poinformowała, że wprowadzenie zmiany do Uchwały Nr XXVI/161/2016 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 27 października 2016 r. dotyczy wykazu stanowisk i

funkcji, których zajmowanie lub pełnienie uprawnia do dodatku funkcyjnego i



podyktowana jest utworzeniem z dniem l września 2017 roku Zespołu

Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13. Projekt

niniejszej uchwały zgodnie z zapisem art. 30 ust.6a ustawy - Karta Nauczyciela

został uzgodniony z organizacjami związkowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowała.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII161/2016 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27

października 20161'. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w

szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV /233/2017 i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

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

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Stwierdziła, że pismem z dnia 26.10.2016 r. Gmina Koło poinformowała, że jest

zainteresowana przejęciem w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej drogę

wewnętrzną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 812 ark. mapy l, położonej w Powierciu,

gm. Koło. 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 Koło. Z uwagi na to, że w/w nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu,

zasadne jest podjęcie takiej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały. Komisja Gospodarcza jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowała.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu Kolskiego. W

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV /234/2017 i stanowi załącznik nr 15 do

protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.



Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski zapoznał radnych z projektem

przedmiotowej uchwały. Poinforrnował, że na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zachodzi potrzeba oddelegowania przez Radę

Powiatu dwóch radnych, którzy wejdą w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu

Kolskiego na kadencję 2017 - 2020. Zgodnie bowiem z art. 38a ust. 9 ustawy Kadencja

Komisji trwa 3 lata. Pani Genowefa Szurgot uczestniczyła już w pracach komisji w latach

2014 - 2017 i zgodnie z przepisami ustawy może być do jej składu wybierana ponownie.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 16, przeciw - O wstrzymało się - 4.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXV /235/2017 i stanowi załącznik nr 16 do

protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnego Zdzisława Domańskiego do składu

Komisji Bezpieczeństwa iPorządku.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski zapoznał radnych z projektem

przedmiotowej uchwały. Poinformował, że na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym zachodzi potrzeba oddelegowania przez Radę

Powiatu dwóch radnych, którzy wejdą w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu

Kolskiego na kadencję 2017 - 2020. Zgodnie bowiem z art. 38a ust. 9 ustawy Kadencja

Komisji trwa 3 lata. Pan Zdzisław Dornański uczestniczył już w pracach komisji w latach

2006 - 2013 i 2014 - 2017 i zgodnie z przepisami ustawy może być do jej składu wybierany

ponownie. Komisja Prawa i Porządku Publicznego jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt

uchwały w sprawie delegacji radnego Zdzisława Domańskiego do składu Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 16, przeciw - O

wstrzymało się - 3. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXV/236/2017 i stanowi

załącznik nr 17 do protokołu.

Radny Grzegorz Fiałkowski stwierdził, że wstrzymanie się od głosu członków klubu PiS nie

świadczy o braku zaufania do osób zaproponowanych do składu Komisji Bezpieczeństwa i

Porządku, ale jest wyrazem przedmiotowego potraktowania radnych PiS i braku informacji na

etapie przygotowania projektów tychże uchwał.



Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok.

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak, która poinformowała, że

zgodnie z przepisami o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok podlega zatwierdzeniu przez

organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem

roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta, którym była firma

"Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk SpJ.

Natomiast ustawa o działalności leczniczej stanowi, że nadzór nad podmiotem leczniczym

niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. Podmiot ten dokonuje kontroli

i oceny, która obejmuje w szczególności gospodarkę finansową Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Żadnych uwag do projektu uchwały me było. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole za 2016 rok. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20,

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

XXXV /237/2017 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały omówiła Główny Specjalista Lilla Urbaniak, która poinformowała, że

zgodnie z przytoczonymi w uchwale przepisami ustawy o działalności leczniczej ujemny

wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej, a zgodnie z ustawą o rachunkowości podział lub pokrycie wyniku finansowego

netto jednostek zobowiązanych do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego

może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający,

poprzedzonego wyrażeniem przez biegłego rewidenta opinii o tym sprawozdaniu bez

zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami. Z uwagi na powyższe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Zdrowotnej w Kole przedłożył stosowną opinię biegłego rewidenta, którym była firma

"Controlling" Kancelaria Biegłych Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk SpJ. bez zastrzeżeń

oraz poddał do zatwierdzenia Radzie Powiatu Kolskiego roczne sprawozdanie finansowe

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za rok 2016.



Wobec spełnienia powyższych wymogów oraz procedur formalno-prawnych przez SPZOZ

w Kole podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Uwag do projektu uchwały nie było, a Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały. W tej sytuacji Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław

Domański poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego

netto przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV /238/2017 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Główny Specjalista Lilia Urbaniak. Poinformowała, że zmiany

w Statucie wynikają z planów utworzenia nowych poradni specjalistycznych przy SPZOZ:

onkologicznej, pulmonologicznej i endokrynologicznej. Przedłożone zmiany mają charakter

porządkowy wymagają dostosowania do aktualnie obowiązującego Regulaminu

Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Uwag do projektu uchwały nie było, a Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zrman do Statutu

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXV/239/2017 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Na interpelację radnego Jana Stępińskiego odpowiedział Dyrektor SP ZOZ w Kole Cezary

Chmielecki. W nawiązaniu do sprawy naruszenia danych osobowych, do czego mogło dojść

w wyniku nienależytego zabezpieczenia serwera, Dyrektor poinformował, że dotychczas

zatrudnieni informatycy zostali zwolnieni z pracy za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

Zawarto umowę z firmą zewnętrzną na sprawowanie nadzoru nad prawidłowym

funkcjonowaniem i zabezpieczeniem sieci IT.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Jacek Nowaczyk

odpowiedział na zapytanie radnej Ewy Ochędalskiej. Stwierdził, że na etapie wydawania

zezwolenia zachowane zostały wymogi prawne. W założeniach nie było zagrożenia dla

zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego, była zgodność z miejscowym planem

przestrzennego zagospodarowania, była również zgoda właściciela terenu na prowadzenie

działalności. Jeśli sprawy wymknęły się spod kontroli, to należy temu przeciwdziałać.



Do interpelacji Marka Kowalewskiego odniósł się Starosta Kolski, który potwierdził, że była

negatywna opinia dotycząca jednoczesnego zamknięcia trzech przejazdów kolejowych w

gminie Chodów, bo jest to działanie nieracjonalne.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański stwierdził, że Uchwałą Nr

XXXII198/20 17 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. ustanowiono tytuł

honorowy "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego".

Zgodnie z paragrafem 4 tejże uchwały o nadaniu tytułu decyduje Komisja Honorowa którą

tworzą: Starosta Kolski, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, Członek Zarządu Powiatu

wskazany przez Zarząd, Radny Powiatu Kolskiego wskazany przez Radnych i Sekretarz

Powiatu Kolskiego. W związku z powyższym zachodzi potrzeba wskazania jednego z

naszych radnych do składu Komisji. Zaproponował Albina Rudniaka. Ze strony radnych PiS

pierwotnie zgłoszona została kandydatura radnego Marka Świątka, ale po chwili Marek

Światek zrezygnował z kandydowania.

W głosowaniu jawnym za Albinem Rudniakiem głosowało 20 radnych, przeciw - O,

wstrzymało się - O.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański poinformował, że w dniu

22.05.2017r. nadeszla informacja z Ministerstwa Zdrowia dotycząca przesłanej z adresu

l wiadomości w sprawie zastrzeżeń do Regulaminu Parkingu SP ZOZ w Kole, w

tym braku zapisu o bezpłatnych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z paragrafem 49 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kole z dnia

04.09.2014 r. sprawą zajmowała się Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kolskiego. Zdzisław

Dornański poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Grzegorza Fiałkowskiego. o

poinformowanie radnych o sposobie rozpatrzenia sprawy.

Grzegorz Fiałkowski potwierdził, że Komisyjna Rewizyjna odbyła posiedzenie w dniu 12

czerwca br. Po zapoznaniu się z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi przez Zastępcę

Dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych SP ZOZ w Kole, Iwonę Wiśniewską, Komisja

nie stwierdziła naruszenia Regulaminu parkowania na terenie SP ZOZ w Kole, w tym w

szczególności braku zapisu o bezpłatnych miejscach parkingowych dla osób

niepełnosprawnych. Komisja zwróciła natomiast uwagę na potrzebę doprecyzowania

niektórych zapisów Regulaminu Parkingu, zwłaszcza w zakresie kwalifikowania pojazdów do

bezpłatnego parkowania.

Informację Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radni przyjęli bez żadnych uwag.



Ad 20. Wolne glosy iwnioski.

Radny Ryszard Kasiorek poinformował, że tak jak przed rokiem kobieca drużyna OSP Brdów

zajęła 3 miejsce w rozegranych w Licheniu Starym XI Mistrzostwach Polski w ratownictwie

Wodnym i Powodziowym. Radny zasugerował, by dzielne dziewczyny uhonorować na jednej

z kolejnych sesji Rady Powiatu Kolskiego.

Ad 21. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański zamknął obrady XXXV sesji o godz. 16.00.

'MceP~jI~cy Rady

Zd~i'~fiski
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