
RADA POWIATU
w KOLE

ul.Sienkiewicza 21/23
62-600 KOLO

BRZ.0002.37.2017

Protokół Nr X:XXVII/2017

z XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki o godz. 1300
.

Powitanie gości

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli partii

politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3. Stwierdzenie quorum.

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

sesji uczestniczy 19 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr l do

protokołu.

4. Przyjecie protokołu z XXXVI sesji.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że do chwili rozpoczęcia seSJI me

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

Przewodniczący Rady stwierdził, iż ze względów merytorycznych nie zachodzi potrzeba

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2017 -

2027, w związku z czym punkt 14 przesłanego porządku obrad należy wykreślić. W jego

miejsce zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu pod nazwą

"Rozpatrzenie skargi Io Wojewody Wielkopolskiego dotyczącej

korespondencji w sprawie przebudowy ulicy 3 Maja w Kole." i nadanie mu numeru 14.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym Przewodniczący Rady Marek Tomicki

poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 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 - 0, wstrzymało się - O.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.



3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2016 rok.

8. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII201l2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku 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 2017 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/2I5/2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowa 13,62-600 Koło.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2017

rok.

14. Rozpatrzenie skargi Pana do Wojewody Wielkopolskiego---_ ..-- --
dotyczącej korespondencji w sprawie przebudowy ulicy 3 Maja w Kole.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc lipiec - sierpień 2017 r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za okres od 23.06.2017 do 25.08.2017 r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radni Zdzisław Dornański i Marek Kowalewski pytali o sprawę przejezdności na drogach

powiatowych w związku z remontami linii kolejowej Warszawa - Poznań i czy będa



zamykane niektóre przejazdy. W odpowiedzi Starosta Kolski poinformował, że ruch ma się

odbywać normalnie. Trwa wymiana szyn i podkładów, ale nie planuje się zamykania

przejazdów. W efekcie, po remoncie, przepustowość tejże linii i bezpieczeństwo znacznie się

poprawią.

Radny Jan Stępiński poruszył sprawę porządku i estetyki w obejściu budynków Zespołu

Szkół Technicznych Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczego w Kole,

informując o starych zadaszeniach i innych elementach szpecących otoczenie tychże

placówek. W odpowiedzi Starosta Kolski stwierdził, że po zakończeniu robót budowlanych

teren ten wymagał będzie uporządkowania i zagospodarowania. Oczekuje na propozycje od

dyrektorów zainteresowanych placówek.

Radny Jan Stępiński zapytał również jak długo potrwa remont sali konferencyjnej w budynku

Starostwa Powiatowego w Kole. W odpowiedzi Starosta Kolski poinformował, że remont

został już zakończony. Starostwo oczekuje na dostawę wyposażenia, w tym mebli.

Radny Grzegorz Fiałkowski zapytał, czy są jakieś nowe ustalenia w sprawie składowanych

odpadów na terenie Kłodawy. Starosta poinformował, że zainteresowana firma wycofała

wniosek o dalsze składowanie odpadów. Ma się odbyć kolejne spotkanie w celu rozwiązania

tego problemu.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za

2016 rok.

Informację przedstawiła przedstawicielka PiMBP w Kole Sławomira Królak. Stwierdziła, że

Do zadań biblioteki powiatowej - w okresie sprawozdawczym - należało:

gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze

potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących

wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy,

gospodarczy

- pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej; organizowanie obiegu

wypożyczeń międzybibliotecznych; opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej, a

także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym

- zapewnienie odpowiedniej kadry instruktorskiej

- wsparcie merytoryczne i prawne bibliotek

- analiza pracy bibliotek podległych

- stworzenie systemu szkoleń

- pomoc w automatyzacji bibliotek

- organizacja imprez kulturalno-oświatowych o charakterze powiatowym



- udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

- sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji zadań przez gminne biblioteki

publiczne

Sieć biblioteczną tworzą: 1 biblioteka powiatowa, 1 biblioteka miejska, 2 biblioteki miejsko-

gminne, 7 bibliotek gminnych, w tym 7 na wsi i 14 filii bibliotecznych, w tym 11 na wsi.

PiMBP korzystała z dotacji podmiotowej Powiatu Kolskiego w wysokości 97.860,00 zł. Na

dzień 31.12.2016 r. zrealizowała wszystkie zaplanowane przedsięwzięcia finansowe.

Zapewniono bieżące funkcjonowanie biblioteki - wydatki na materiały niezbędne do bieżącej

dzielności oraz media. Zapewniono regularną wypłatę wynagrodzeń pracownikom biblioteki,

a także kosztów związanych z zatrudnieniem tj. świadczeń urlopowych, badań lekarskich,

delegacji i szkoleń. Terminowo opłacono: składki ZUS, zaliczki na podatki odprowadzane do

Urzędu Skarbowego. Uzupełniono księgozbiór i zakupiono prasę do czytelni.

W 2016 r. księgozbiór liczył 66 328 woluminów oraz 671 jednostek specjalnych. Wskaźnik

zakupu książek na 100 mieszkańców wyniósł 3,5 wol.

Podstawowym zadaniem biblioteki jest zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i

samokształceniowych społeczności lokalnej. Dlatego wiele uwagi placówka poświęca

zagadnieniom dot. wiedzy o własnym regionie. Gromadzi, opracowuje i udostępnia

materiały biblioteczne oraz dokumentację jego dorobku kulturalnego, naukowego i

gospodarczego. PiMBP w Kole pełni rolę ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej,

opracowuje i udostępnia bibliografię regionalną, a także redaguje inne materiały o charakterze

regionalnym.

W 2016 r. Biblioteka zarejestrowała 3670 użytkowników. Wskaźnik zasięgu czytelnictwa

wyniósł 16 na 100 mieszkańców, Ogółem zanotowano 34 632 odwiedzin. Placówka sprawuje

nadzór metodyczny nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki

publiczne powiatu kolskiego. Biblioteka posiada wyposażoną w 16 komputerów i dostęp do

Internetu czytelnię komputerową. Każda filia dysponuje co najmniej dwoma stanowiskami

komputerowymi z dostępem do Internetu oraz niezbędny sprzęt peryferyjny. W systemie

SOWA 2/MARC 21 tworzona jest bibliografia Koła i powiatu kolskiego. W roku

sprawozdawczym z parku komputerowego skorzystało 4129 użytkowników.

Biblioteka w Kole należy do ogólnopolskiego portalu e-usług bibliotecznych

- w.bibliotece.pl. Portal dedykowany jest wszystkim czytelnikom zainteresowanym wymianą

informacji na temat książek, regionaliów, dokumentów multimedialnych i innych zbiorów

gromadzonych w bibliotekach publicznych. Podstawą całości jest ogólnopolski katalog



centralny. Dyrekcja biblioteki przywiązuje ogromną wagę do promocji. Promocja

czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek i wydawców, ze

szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako adresatów podejmowanych działań.

Szczególną uwagę PiMBP w Kole zwraca na inicjatywy ogólnopolskie, które zawsze są

bardziej widoczne, uczestnicy mogą się utożsamiać z działaniem znanym w całym kraju.

Biblioteka bierze aktywny udział w ogólnopolskich akcjach i programach takich jak:

Światowe Dni Książki (23 kwietnia), Tydzień Bibliotek (8-15 maja), Tydzień Czytania

Dzieciom (l-8 czerwca), Narodowe Czytanie (pierwsza sobota września), "Cała Polska czyta

dzieciom". Łącznie zorganizowano (bądź współorganizowano) 482 formy pracy, w których

udział wzięło 7 370 uczestników.

Uwag do przedstawionej informacji me było. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie

pozytywnie ją zaopiniowała. Wobec powyższego Informacja z działalności Powiatowej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za 2016 rok została przyjęta przez aklamację.

Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

Informację na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

złożyła Pani Izabela Augustyniak. Poinformowała, że w pierwszym półroczu 2017 r. PINB

rozpatrzył 1579 spraw, w tym wnioski, skargi oraz prośby o informacje i donosy. Na terenie

powiatu kolskiego zarejestrowano ogółem 295 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i

546 zgłoszeń budowy m.in. budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych,

gospodarczych i magazynowych. W okresie od stycznia do czerwca br. łączna liczba

wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołań i zażaleń wyniosła 151.

Jednocześnie wydano 22 decyzje na użytkowanie obiektów. W ramach działań pokontrolnych

nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 1.000 zł z tytułu braku zawiadomienia o

rozpoczęciu budowy, braku dziennika budowy lub niedopełnienia obowiązków przez

kierownika budowy. Ponadto wydano 54 decyzje i postanowienia dla obiektów stanowiących

samowole budowlane. W I półroczu br. dokonano 18 kontroli stosowania wyrobów

budowlanych w zakresie posiadania certyfikatów i dopuszczenia do stosowania, a ponadto

wykonano kontrole stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych, których na

terenie powiatu jest 37. W miejscowościach Lubotyń, Brdów i Wiecienin na terenie gm.

Babiak przez kilka ostatnich lat prowadzono postępowania w sprawie obiektów letniskowych

powstałych bez wymaganych dokumentów i pozwoleń na budowę. Wszystkie te

postępowania zostały zakończone. Pani Izabela Augustyniak poinformowała, że PINB

wdrożył intensywne kontrole budów w trakcie ich realizacji pod kątem przestrzegania



przepisów BHP, me wchodzące w kompetencje PIP. W okresie wiosennym PINB

przeprowadził 45 kontroli lokali mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych pod kątem

zagrożeń wynikających z użytkowania butli gazowych oraz stanu technicznego tych

budynków. W bieżącym roku PINB uruchomił ponadto własną stronę Biuletynu Informacji

Publicznej pinb.kolo.ibip.pl.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie

ją zaopiniowała. Wobec powyższego Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego w Kole została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/201l2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości środków

finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej

społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

Projekt uchwały przedstawiła Agnieszka Rusin - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy

Rodzinie w Kole. Poinformowała, że w wyniku dokonanego przez Zarząd PFRON podziału

dodatkowej kwoty zwiększającej środki dla powiatu na realizację zadań w 2017 roku

proponuje się zmiany w planie finansowym wypływające z aktualnych potrzeb i złożonych

wniosków niepełnosprawnych mieszkańców powiatu kolskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane

na podstawie odrębnych przepisów, sprzętu rehabilitacyjnego likwidacji barier

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych. Budżet na 2017 rok został ustalony

na podstawie analizy wykorzystania środków PFRON w roku ubiegłym, a także po

przeanalizowaniu potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców powiatu. W miarę napływu

wniosków wskazujących określone potrzeby może wystąpić konieczność zrmany

przedstawionego planu.

Agnieszka Rusin wyjaśniła, że przyrost środków finansowych na rehabilitację społeczną

wyniesie 81.629,00 zł. Nowy budżet PFRON wyraża się kwotą 2.361.044,00 zł.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Jednogłośnie pozytywną

opinię w sprawie projektu przedstawiła Komisja Spraw Społecznych. Przewodniczący Rady

Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

Nr XXXII/20l/2017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 marca 2017 roku 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 2017 roku. W

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIl/243/2017 i stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak, Poinformowała, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w Przedczu przy ul.

Umińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 34/1 arkusz mapy 1 o

powierzchni 0,0021 ha

pow. 0,2007 ha.

powstała z podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki 34 o

złożyli wniosek do o wykup zajętego

przez nich fragmentu pasa drogowego. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował

sprzedaż Państwu części przedmiotowej nieruchomości.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Jednogłośnie pozytywną

opinię w sprawie projektu przedstawiła Komisja Gospodarcza. Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,

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

XXXVII/244/20 17 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwaly w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że przedmiotowe nieruchomości położone są w Przedczu przy ul.

Umińskiego i Kuleszy, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 34/2 arkusz mapy l o

powierzchni 0,0006 ha oraz działka 60/1 arkusz mapy l o pow. 0,0016 ha - powstały one z

podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki: 34 o pow. 0,2007 ha i 60 o pow. 0,1664

ha. Państwo złożyli wniosek o wykup zajętego przez nich

fragmentu pasa drogowego. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował sprzedaż

Państwu części przedmiotowych nieruchomości.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały me było. Jednogłośnie pozytywną

opinię w sprawie projektu przedstawiła Komisja Gospodarcza. Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18,



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

XXXVII/245/20 17 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/215/2017 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowa 13, 62-600 Kolo.

Projekt uchwały przedstawił Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski. Poinformował, że

Uchwałą Nr XXXIII1215/20 17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku Rada Powiatu Kolskiego

utworzyła z dniem l września 2017 roku Zespół Opiekuńczo- Edukacyj no-Wychowawczy w

Kole z siedzibą w Kole przy ul. Kolejowej 13. Stwierdził, że przedmiotową uchwałę należy

doprecyzować dodając zapis mówiący o przejęciu z dniem 1 września 2017 roku wszelkich

należności i zobowiązań Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole, Bursy

Szkolnej w Kole i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kole przez Zespół Opiekuńczo -

Edukacyjno-Wychowawczy w Kole. Dodać należy również zapis, iż z dniem 1 września

2017 roku mienie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole, Bursy Szkolnej

w Kole oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kole staje się w całości mieniem

Zespołu Opiekuńczo-Edukacyj no- Wychowawczego w Kole.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Opinia Komisji Spraw Społecznych w

tej sprawie była jednogłośnie pozytywna. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/2] 5/2017

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu

Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVIl/246/20 17 i stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak.

Poinformowała, że dokonuje się zrman w budżecie powiatu celem urealnienia planu

dochodów i wydatków. Wynikają one z następujących przyczyn:

L Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 86770 783,39 zł.

l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 126260,00 zł

a) dział 851 - Ochrona zdrowia - o kwotę 126 260,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 120628,40 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 2 300,00 zł



b) dział 710 - Działalność usługowa - o kwotę 3 600,00 zł

c) dział 750 - Działalność usługowa - o kwotę 42 000,00 zł

d) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 18978,40 zł

e) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę l 550,00 zł

f) dział 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 2 200,00 zł

II. Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 95 878 434,22 zł

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 279 424,87 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 19550,00 zł

b) dział 752 - Obrona narodowa - o kwotę 344,00 zł

c) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 92 680,60 zł

d) dział 851 - Ochrona zdrowia - o kwotę 126260,00 zł

e) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 34 863,00 zł

f) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 2 088,71 zł

g) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 3 000,00 zł

h) dział 855 - Rodzina - o kwotę 638,56 zł

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 273 793,27 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 71 850,00 zł

b) dział 710 - Działalność usługowa - o kwotę 3 600,00 zł

c) dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 42 000,00 zł

d) dział 752 - Obrona narodowa - o kwotę 344,00 zł

e) dział 801 - Oświata i wychowanie - o kwotę 11 215,00 zł

f) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 34 863,00 zł

g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 2 727,27 zł

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 3 444,00 zł

i) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - o kwotę 1 550,00 zł

j) dział 926 - Kultura fizyczna - o kwotę 2 200,00 zł

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała ponadto o dodatkowych

zmianach planowanych w budżecie na 20 l 7 r.:

- zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2017 w dziale 754, rozdział 75411 o

kwotę 57 208,00 zł dla PSP w Kole,

- plan finansowy PZD w Kole, dział 600, rozdział 60014 zmniejsza się o kwotę



64 000,00 zł w zadaniu "Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w

Kościelcu", a zwiększa się o kwotę 64 000,00 zł w zadaniu "Przebudowa drogi

powiatowej nr 3400P na odcinku Ruszków Drugi - Ruszków Pierwszy".

- w związku z podjętą przez Radę Powiatu Kolskiego Uchwałą Nr XXXIII/215/2017 o

utworzeniu z dniem 01.09.2017 r. Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno- Wychowawczego

zmniejsza się plany dochodów i wydatków dotychczasowych placówek (SOSW, BS,

PP-P) celem utworzenia planów ww. Zespołu.

- zwiększa się plan wydatków w KPPSP w Kole o kwotę 85.727,00 zł na wypłatę

rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby oraz na wypłatę rekompensat za

nadgodziny w związku ze zwiększeniem dotacji celowych na 2017 r. w kwocie

57.208,00 zł. Pozostała kwota 28.519,00 zł wynika z przesunięć między paragrafami.

- zwiększa się plan wydatków w LO w Kole z przeznaczeniem na wypłatę odpraw

emerytalnych.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Wobec jednogłośnie pozytywnej opinii

Komisji Budżetu i Finansów Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017

r. W głosowaniu uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O wstrzymało się - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXVII/24 712017 i stanowi

załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Rozpatrzenie skargi Wojewody Wielkopolskiego

dotyczącej korespondencji w sprawie przebudowy ulicy 3 Maja w Kole.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poinformował, że od połowy ubiegłego roku do jego

rąk kierowane są kolejne pisma z zapytaniem, w jakim terminie

zostanie wyremontowana ulica 3 Maja w Kole. Historia tej korespondencji przedstawia się

następuj ąco:

pismo z 11.07.2016, odpowiedź Dyrektora PZD 17.08.2016

pismo z 22.08.2016, odpowiedź Zarządu Powiatu 15.09.2016

pismo z 17.10.2016, odpowiedź Starosty Kolskiego 15.11.2016

pismo z 07.06.2017, odpowiedź Dyrektora PZD 26.06.2016

pismo z 29.06.2017, po konsultacji z radcą prawnym nie udzielono odpowiedzi ze względu

na to, że pytanie było takie samo jak w poprzednich pismach, a stan faktyczny nie uległ

zmianie, w budżecie powiatu na 2017 r. nie przewidziano bowiem środków na kontynuację

przebudowy ulicy 3 Maja poza ukończonym już odcinkiem 510 m.



25.08.2017 pismo w charakterze skargi skierowane do Wojewody Wielkopolskiego z

zarzutem nieudzielenia odpowiedzi.

Wojewoda uznał, że nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi,

przesłał pismo do Wysokiej Rady celem jej rozpatrzenia i przesłania informacji o sposobie

załatwienia.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Dyrektorowi PZD Grzegorzowi Kujawie, który

potwierdził, iż korespondencja ... <prawie ulicy 3 Maja w Kole
---

trwa już bardzo długo, a rozpoczęła się w roku 2014. Stwierdził, że brak satysfakcjonującej

dla Par decyzji o dalszej przebudowie tej drogi, skłaniać go będzie do pisania

kolejnych pism i zapewne korespondencja w tej sprawie będzie kontynuowana.

Następnie Przewodniczący Marek Tomicki poprosił o zabranie głosu pracownika Biura Rady

i Zarządu Władysława Zieleśkiewicza, który poinformował iż po konsultacji z radcą prawnym

jest sugestia, by podczas dzisiejszej sesji:

- przyjąć wyjaśnienia Przewodniczącego za zasadne, wiarygodne i wystarczające w kwestii

dotychczasowej korespondencji z I oraz uznać skargę za

bezzasadną,

- nakazać udzielenie Paru odpowiedzi na ostatnie pismo z dnia

29.06.2017 r. jako odpowiedzi ostatecznej w przedmiotowej sprawie,

- zlecić przygotowanie merytorycznej odpowiedzi Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg,

- udzielić odpowiedzi Wojewodzie Wielkopolskiemu o sposobie rozpatrzenia sprawy w

terminie do dnia 28 września 2017 r.

W dyskusji radny Grzegorz Fiałkowski stwierdził, że nie może być tak, by Rada lub Komisja

Rewizyjna zajmowała się wyjaśnianiem tego typu spraw, skoro merytorycznej odpowiedzi

udzielają zainteresowane komórki Starostwa bądź konkretne jednostki organizacyjne.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek dodał, że skarga na Przewodniczącego Rady zdarza

się bardzo rzadko, zwykle Rada rozpatruje skargi na Starostwo i jego organy.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił Radę Powiatu Kolskiego o zajęcie stanowiska

w powyższej sprawie. W głosowaniu radni jednogłośnie uznali skargę Pana

_ .__ za bezzasadną.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi w punkcie 6 porządku obrad.

Ad 16. Wolne glosy i wnioski.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa stwierdził, że w roku bieżącym PZD

realizuje 30 inwestycji, co przy aktualnym stanie zatrudnienia i usprzętowienia stwarza



określone napięcia, grozi wręcz niewykonaniem niektórych zadań. Grzegorz Kujawa zwrócił

się o zgodę na zwiększenie zatrudnienia w dziale technicznym i o wsparcie sprzętowe

(samochód dostawczy, przyczepa ciągnikowa, kosiarka bijakowa). O rozważenie finansowego

wsparcia zaapelował Przewodniczący Rady Marek Tomicki.

Radny Jan Stępiński zwrócił uwagę na opóźnienia w realizacji planu rozbudowy szpitala.

Kontynuując ten temat radny Rafał Ławniczak stwierdził, że przyjęta koncepcja "zaprojektuj i

wybuduj" jest w tym przypadku nieskuteczna. Zasugerował opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej, a następnie realizację przedmiotowej inwestycji.

Starosta Kolski potwierdził, że firmy nieco "wybrzydzają" i kolejne przetargi na wykonanie

rozbudowy szpitala nie dochodzą do skutku ze względu na cenę. Wyraził nadzieję, że wkrótce

znajdzie się wykonawca dla tego przedsięwzięcia. Opóźnienie w realizacji inwestycji jest

jednak faktem.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przedstawił pismo PWSZ-I1R-OO1-11/20 17

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 01.08.2017 r. w sprawie

delegowania przedstawiciela powiatu kolskiego do Konwentu PWSZ na okres od 01.09.2017

do 30.08.2019 r. Radni zgłosili osobę Marka Tomiekiego i jednogłośnie wybrali go do

Konwentu PWSZ w Koninie.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przedstawił pismo PO.5124.1953.3.2017

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 06.07.2017 r.

informujące o udzieleniu dotacji w wysokości 35.000,00 zł przeznaczonej na realizację

zadania pn.: prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku ołtarz boczny Św.

Sebastiana z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki przedstawił pismo DOZ-PRD.6530.289.2017

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28.08.2017 r. informujące o

udzieleniu Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny w Przedczu dotacji w wysokości

110.000,00 zł przeznaczonej na pokrycie kosztów remontu wieży wschodniej w Przedczu.

Ad 17. Zamknięcie obrad. -------
Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXXVII sesji o g0dz.15.15.

Prz~Zi\CY Rady Powtatu
~/

Marek Tomickt
Protokółom / ~

Władysła$ Z~efeśkiewicz
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