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Protokół Nr XXXIX/2017

z XXXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 26 października 2017 r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXXIX 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 20 radnych. Lista obecności w załączeniu stanowi załącznik nr l do

protokołu.

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

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

wruesiono uwag do protokołu, sam zapoznał się z protokołem igo podpisał.

Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad 2 dodatkowych

punktów pod nazwami:

.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska

informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w sprzęt

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn.

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województwa" oraz "Informacja o złożonych oświadczeniach

majątkowych za 2016 rok" i nadanie im numerów 14 i 15. Dotychczasowe punkty 14, 15, 16,

17 i 18 otrzymują numerację o dwa większą (16, 17, 18, 19, 20).



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

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

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

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonaniu

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

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017, w tym o wynikach

matur i egzaminów zawodowych.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej I I, 62-600 Koło w

Szkołę Policealną dla Dorosłych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Sto i Wł. Grabskich w Kole

przy ul. Sienkiewicza 1,62-600 Koło w Szkolę Policealną dla Dorosłych.

10. Podjęcie uchwały w sprawie twierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych

wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława

Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w

Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej

wnoszenia.

12. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018".

13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu

elektronicznych usług: e-dokumentacji ie-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska

informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole w sprzęt



informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn.

"Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi samorządu województwa".

15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu.

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

rok.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje

19. Wolne głosy iwnioski.

20. Zamknięcie obrad.
Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Wicestarosta Marek Banaszewski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

zespolonych za okres od 23.09.2017 do 20.10.2017 r. Szczególną uwagę zwrócił na problemy

finansowania oświaty. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Domański poinformował, że na drodze z Bierzwiennej

do Przedcza znajduje się most, w którym są dziury i może grozić zawaleniem. Koniecznie

trzeba go zabezpieczyć.

Radny Jan Stępiński zgłosił 3 zapytania do Starosty Kolskiego:

- Kiedy rozpocznie się realizacja zadania inwestycyjnego na ulicy Przemysłowej w Kole i czy

przebudowa obejmie zarówno drogę jak i chodniki? W drugim przypadku radny zapytał, czy

- Dlaczego nie jest przestrzegany i egzekwowany regulamin parkingu przy kolskim szpitalu.

Samochody, które wjeżdżają parkują na terenach zielonych bez żadnych konsekwencji.

Ponadto osoby wjeżdżające tylko na kilka minut, by przywieźć bądź odebrać chorego muszą

płacić za parking.

- Dlaczego nie ma ciągłości ścieżek rowerowych? Jest ścieżka na ulicy Kolejowej i na ulicy

Toruńskiej, ale od zakładu Energetycznego do Kolejowej są kocie łby i pozrywana kostka.

- Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił służby drogowe o rozważenie potrzeby

umieszczenia linii ciągłej na łuku drogi między Józefowem i Zakrzewem, gdzie kierowcy

często przekraczają środek jezdni stwarzając zagrożenie dla nadjeżdżających z przeciwka.



Ad 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2016/2017, w tym o

wynikach matur iegzaminów zawodowych.

Informację przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

Sportu. Poinformowała, że Powiat Kolski jest organem prowadzącym dla:

- Liceum Ogólnokształcącego w Kole

- Zespołu Szkół Technicznych w Kole

- Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Kole

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole

- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kole

- Bursy Szkolnej w Kole

Dorota Szkudlarek stwierdziła, ze Powiat Kolski od dłuższego czasu boryka się ze spadającą

liczbą uczniów, która spowodowana jest niżem demograficznym w naszym kraju. Następnie

skomentowała kolejne tabele przedstawiające liczebność uczniów w poszczególnych

szkołach. W roku szkolnym 2016/2017 w Powiecie Kolskim było 795 absolwentów

gimnazjów.

W dalszej kolejności tabele przedstawiają liczbę uczniów szkół publicznych, dla których

Powiat Kolski jest organem prowadzącym, jak i szkół niepublicznych zarejestrowanych w

ewidencji Starosty Kolskiego. W identycznym układzie czasowym zaprezentowano również

etaty nauczycielskie oraz pracowników administracji i obsługi. Powyższe zestawienia

stanowią zawartość Rozdziału L Pozostałe rozdziały obejmują:

Rozdział II - Osiągnięcia uczniów szkół Powiatu Kolskiego

Rozdział III- Remonty w szkołach i placówkach

Rozdział IV - Wyniki matur i egzaminów zawodowych

Rozdział V - Nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora Oświaty

Rozdział VI - Sprawozdanie za rok 2016/2017 - Placówki oświatowe

W dyskusji głos zabrał radny Jan Stępiński podkreślając duży spadek liczby uczniów i fakt, że

w ślad za tym nie idą zmiany w zatrudnieniu nauczycieli. Zgłosił potrzebę zorganizowania

przez Komisję Spraw Społecznych merytorycznego spotkania w celu znalezienia rozwiązania

trudnego problemu finansowania oświaty.

Radny Grzegorz Fiałkowski zapytał o promocje szkól i sposób nagradzania uczniów za

szczególne osiągnięcia w nauce. W odpowiedzi Dorota Szkudkarek poinformowała, że takie

promocje się odbywają, ale w przyszłości staranniej powinno się dobierać ich terminy z myślą



o większej frekwencji. Niektóre szkoły nagradzają uczniów stypendiami, jednak potrzebne są

na to większe srodki.

Innych uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Spraw Społecznych również

zaopiniowała ją pozytywnie. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok

2016/20 l 7, w tym o wynikach matur i egzaminów zawodowych została przyjęta przez

aklamację. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przeksztalcenia Szkoły Policealnej dla

Doroslych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11,62-600

Koło w Szkolę Policealną dla Dorosłych.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego prowadzący dotychczasową Szkołę Policealną dla Dorosłych w terminie do

dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenia w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały me było uwag, a Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu

Szkół Technicznych w Kole przy ul. Kolejowej 11, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIX/263/2017 i stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla

Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i

WI. Grabskich w Kole przy ul. Sienkiewicza l, 62-600 Kolo w Szkołę Policealną dla

Dorosłych.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. aczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

iSportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego prowadzący dotychczasową Szkołę Policealną dla Dorosłych w terminie do

dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdzajej przekształcenia w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu



przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag, a Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych wchodzącej w

skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. iWł. Grabskich w Kole przy

ul. Sienkiewicza l, 62-600 Koło w Szkołę Policealną dla Dorosłych. W głosowaniu

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

jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIX/264/2017 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla

Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia

Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604

Kościełec w Szkołę Policealną dla Dorosłych.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu. Poinformowała, że na podstawie art. 174 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -

Przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego prowadzący dotychczasową Szkołę Policealną dla Dorosłych w terminie do

dnia 30 listopada 2017 roku w drodze uchwały stwierdza jej przekształcenia w Szkołę

Policealną dla Dorosłych nowego typu. Uchwała ta stanowi akt założycielski w rozumieniu

przepisów Prawa oświatowego.

Do przedstawionego projektu uchwały me było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla

Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego

im. Stanisława Staszica w Kościelcu przy ul. Kościelnej 2, 62-604 Kościelec w Szkołę

Policealną dla Dorosłych. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXlX/265/2017 i

stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opiaty za zakwaterowanie w

Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o

terminie isposobie jej wnoszenia.

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu. Poinformowała, że zgodnie z § 78 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo -



wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków

socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków

wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno wychowawczych oraz placówek

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem

stałego zamieszkania, Rada Powiatu zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo -

Edukacyjno - Wychowawczym w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia. Wysokość

proponowanej miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wynosi 75 zł.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za

zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Zespole Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczym

w Kole oraz o terminie i sposobie jej wnoszenia. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za

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

XXXIX/266/20 17 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok

2018".

Projekt uchwały przedstawiła Dorota Szkudlarek p.o. Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury

i Sportu. Poinformowała, że art. Sa ust. l ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późno zm)

nakłada na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia

rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których

mowa wart. 3 ust. 3, tejże ustawy. Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać się

w szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom

wymienionym wart. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy realizacji zadań publicznych na zasadach

określonych w przedmiotowej ustawie. Zlecanie może mieć formy powierzenia lub

wspierania realizacji zadania. Wspieranie oraz powierzanie odbywa się po przeprowadzeniu

otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja Spraw Społecznych

jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki

poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie "Programu współpracy Powiatu Kolskiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z



dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018". W

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XXXIX/267/20 17 i stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Ad.13. Podjęcie uchwały w sprawie opiat za usuwanie l parkowanie pojazdów na

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

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

drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poinformował, że zgodnie z art.

130a ust. 5f ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, nałażono na

Starostę Powiatu obowiązek wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia

parkingu strzeżonego, zaś Rada Powiatu zgodnie z art. 130a ust. 6 i 6a uzyskała kompetencje

do ustalenia corocznie, w drodze uchwały wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z

drogi i jego parkowania. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne

i uzasadnione.

Uwag do projektu uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej jednogłośnie

pozytywnie go zaopiniowali. Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego. W głosowaniu uczestniczyło 19

radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XXXIX/268/20 17 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa

Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia

polegającego na wdrożeniu elektronicznych uslug: e-dokumentacji i e-rejestracji,

poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakladu

Opieki Zdrowotnej w Kole w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie

usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych

wojewódzkich, powiatowych miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu

województwa".

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Powiatu Andrzej Tomczyk. Poinformował, że Zarówno

Powiat Kolski jak i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole zadeklarowali

swój udział w Projekcie "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
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wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa".

Projekt zainicjowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego realizowany będzie w

partnerstwie z 28 starostwami powiatowymi, Urzędem Miasta Poznania oraz 53 podmiotami

leczniczymi z terenu Województwa Wielkopolskiego. W ramach przedsięwzięcia stworzony

zostanie system, za pomocą którego udostępnione zostaną Mieszkańcom Wielkopolski

(pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji.

Projekt realizowany będzie w trybie pozakonkursowym w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo

Informacyjne, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi

Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony

zdrowia polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji,

poprzez wyposażenie środowiska informatycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole w sprzęt informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie

usług, zgodnie z Projektem pn. "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające

wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa". W głosowaniu uczestniczyło 19

radnych, za - 19, przeciw - O wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona r XXXIX/269/20 17 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 15. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że zgodnie z art. 25 c ust. 12 ustawy o

samorządzie powiatowym podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych przedstawia

radzie powiatu informacje o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły po terminie,

stwierdzonych nieprawidłowościach podjętych działaniach w związku ze stwierdzonymi

nieprawidłowościami. Zostały przedstawione następujące informacje o złożonych

oświadczeniach majątkowych:

- Przewodniczącego Rady Powiatu, którą przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Marek

Kowalewski,

- Starosty Kolskiego, którą przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk.

Przewodniczący Marek Tomicki poinformował, że wpłynęły także informacje od:

- Wojewody Wielkopolskiego,



- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kole,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego we Włocławku,

- Naczelnika Urzędu Skarbowego w Koninie,

w których podano, że wszystkie wymagane przepisami prawa osoby złożyły oświadczenia

majątkowe w wymaganym ustawowo terminie i podczas analizy nie stwierdzono w nich

rażących uchybień. Informacje stanowią załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady

Powiatu.

Projekt uchwały przedstawił Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Dornański.

Poinformował, że sprawa skargi do Wojewody Wielkopolskiego z dnia

21 sierpnia 2017 r. była już omawiana podczas XXXVII sesji w dniu 31 sierpnia 2017 r. Rada Powiatu

Kolskiego jednogłośnie przyjęła wyjaśnienia Przewodniczącego za zasadne, wiarygodne i I
wystarczające do tego, by uznać skargę bezzasadną.

Z uwagi na to, że rozpatrzenie skargi nie nastąpiło w formie wymaganej uchwały, podjęcie formalnej

uchwały w sprawie skargi na bezczynność Przewodniczącego Rady Powiatu Kolskiego staje Się

konieczne izasadne.

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność

Przewodniczącego Rady Powiatu. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw

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

XXXIX/270/20 17 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. 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 zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu

dochodów i wydatków. Wynikają one z następujących przyczyn:

I. Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 87 157528,15 zł.

l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 83 849,00 zł

a) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 83 849,00 zł

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 246472,56 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 40 000,00 zł

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 20207,00 zł

c) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - o kwotę 4 204,00 zł

d) dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych - o kwotę 117200,00 zł
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e) dział 801 - Oświata iwychowanie - o kwotę 24436,56 zł

f) dział 855 - Rodzina - o kwotę 40 425,00 zł

II. Ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 96816801,47 zł

1.Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 355 210,29 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 12000,00 zł

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 2 335,31 zł

c) dział 750 - Administracja publiczna - o kwotę 67 600,00 zł

d) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - o kwotę 14259,00 zł

e) dział 801 - Oświata iwychowanie - o kwotę 84294,00 zł

f) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 112 495,19 zł

g) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 54 658,79 zł

h) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 4 931,00 zł

i) dział 855 - Rodzina - o kwotę 2 637,00 zł

2. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 517 833,85 zł

a) dział 600 - Transport i łączność - o kwotę 49 200,00 zł

b) dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - o kwotę 22 542,31 zł

c) dział 750 -Administracja publiczna - o kwotę 147600,00 zł

d) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - o kwotę 18463,00 zł

e) dział 758 - Różne rozliczenia - o kwotę 60 425,00 zł

f) dział 80 l - Oświata i wychowanie - o kwotę 102 030,56 zł

g) dział 852 - Pomoc społeczna - o kwotę 28 646,19 zł

h) dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - o kwotę 54 658,79 zł

i) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 11 631,00 zł

j) dział 855 - Rodzina - o kwotę 22637,00 zł

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała ponadto o dodatkowych

zmianach planowanych w budżecie na 20 l 7 r.:

- zwiększona została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Kole na rok 2017 o kwotę 7 717,00 zł na równoważniki

pieniężne i ekwiwalenty oraz pozostałe (odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), a

także o kwotę 1 450,00 zł na zakup materiałów. Zwiększony zostanie zatem plan

finansowy dla KPPSP w Kole.

- wprowadzone zostaną zmiany między paragrafami w planie finansowym LO w Kole,

- zwiększone zostanie dofinansowanie oświaty w kwocie około 1,6 mln zł.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Wobec jednogłośnie pozytywnej opinii



Komisji Budżetu i Finansów Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tornicki poddał pod

głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2017 rok. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - ]9, przeciw - O

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

XXXIX/27 112017 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu,

Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

W odpowiedzi na zapytania Wicestarosta Kolski Marek Banaszewski poinformował:

- most znajdujący się na drodze z Bierzwiennej do Przedcza musi być przebudowany w roku

2018.

- przetarg na przebudowę ulicy Przemysłowej w Kole został rozstrzygnięty i roboty powinny

być rozpoczęte jeszcze w tym roku. W trakcie projektowania wynikło kilka kolizji m.in.

gazowa i energetyczna. Ich likwidacja wymaga szeregu uzgodnień. Na pewno też wzrosną

koszty robót.

- uwaga radnego dotycząca ścieżek rowerowych na pewno jest zasadna, jednak ze względu na

duże koszty należy zapewnić współfinansowanie Miasta Koła.

Zastępca Dyrektora SP ZOZ w Kole Iwona Wiśniewska poinformowała, że z dniem

31.10.2017 r. rozwiązana zostanie umowa z firmą PROTECH-PLUS na prowadzenie

parkingu przy kolskim szpitalu. Od 01.11.2017 r. zaangażowany zostanie nowy podmiot,

który nie będzie dzierżawił tak dużego terenu. Postawiona zostanie sprawa niepobierania

opłat za parkowania związane z przywozem i odbiorem chorych.

Odpowiadając na dodatkowe pytanie z sali Iwona Wiśniewska stwierdziła, iż SP ZOZ mógłby

własnymi siłami obsługiwać parking, ale koszt zakupu potrzebnych urządzeń jest zbyt duży.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące umieszczenia linii ciągłej na łuku drogi z Józefowa do

Zakrzewa, Inspektor ds. ZRT Sławomir Wojtysiak poinformował, że decyzje o oznakowaniu

poziomym podejmuje Komisja ds. zarządzania ruchem na drogach. Przedmiotowy wniosek

zostanie do tej Komisji przekazany.

Ad 19. Wolne glosy iwnioski.

Radny Grzegorz Fiałkowski zgłosił pisemny wniosek 5 radnych o nadanie tytułu honorowego

"Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego" dla Pani Anny Kucharskiej, prowadzącej Zespół Tańca

Ludowego przy ZSRCKU w Kościelcu. Zgodnie z Uchwałą r XXXIII 98/20 17 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 23 lutego 2017 r. wniosek zostanie przekazany do Komisji

Honorowej, której Przewodniczącym jest Starosta Kolski. Wniosek stanowi załącznik nr 14.



Radny Jan Stępiński podziękował władzom Powiatu Kolskiego za zagospodarowanie terenu u

zbiegu ulic Sienkiewicza i Prusa. Dodał jednak, że zadanie to była postulowane było od 2005

roku i zrealizowane zostało z dużym opóźnieniem.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zwrócił się do Wicestarosty Kolskiego z zapytaniem,

czy w sprawie wycieku danych z SP ZOZ w Kole pojawiły się nowe ustalenia pokontrolne i

dochodzeniowe. W odpowiedzi Marek Banaszewski stwierdził, że żadnych nowych danych

Zarząd nie otrzymał.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zwrócił się do radnych z apelem o poparcie prośby

Pana Kazimierza Kasperkiewicza w sprawie dobrowolnych wpłat na wydanie Rocznika

Kolskiego X.

Ad 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XXXIX sesji o godz. 15.00.

Protokółował: WI"ftJ(f!;!tiWiCZ
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