
BRZ.0002.42.2017

Protokół Nr XLII/2017

z XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 28 grudnia 2017r.

Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 12°°.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów,

kierowników jednostek organizacyjnych, przedstawicieli partii politycznych, media oraz

wszystkich obecnych.

3.Stwierdzenie quorum.

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

w sesji uczestniczy 16 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 12°6 przybyła radna Dorota

Wieczorek, o godz. 12°8 przybył radny Paweł Frątczak, o godz. 123o przybył radny Marek

Świątek, o godz. 132o przybył radny Albin Rudniak).

4. Przyjęcie protokołu z XL iXLII sesji.

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

protokołów, sam zapoznał się z protokołami i je podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki proponuje wprowadzenie do porządku obrad projekt

uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki

Zdrowotnej w Kole. Przewodniczący proponuje umieszczenie projektu uchwały jako pkt 10 a

pozostałe przesunąć o jeden pkt.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod

głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw -

O, wstrzymało się - O. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

zmianach. W głosowaniu uczestniczyło 16 radnych, za - 16, przeciw - O, wstrzymało się - O.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.



3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XL i XLI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na rok 2018.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi

Opieki Zdrowotnej w Kole.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2018-2027.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2018-2027,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2018-2027 wraz z poprawkami.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2018r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2018 r.,



- dyskusja,

_głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2018r.,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego z

przeznaczeniem na finansowane planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2018

oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

16. Wolne głosy i wnioski.

17. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z dzialalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

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

za okres od 27.11. do 22.12.2017r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

Odbiór inwestycji "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew"

wyznaczony został na dzień 15.12., jednak ten most nie został oddany we wskazanym

terminie. Czy wykonawca poniesie konsekwencje finansowe związane z nieterminowym

oddaniem mostu do użytku?

2. Zwraca się z prośbą, aby skontaktować się z kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa, w sprawie umieszczenia tablicy, na której Agencja umieszczałaby

swoje ogłoszenia. Obecnie są one wywieszane na desce na płocie, jest to bardzo

nieestetyczne.

Radny Rafał Ławniczak

Nadmierne opady powodują na drogach zastoiny wodne, w miejscowości Krzewata przy

drodze wojewódzkiej nr 263 jest skrzyżowanie z drogą powiatową, którą PZD próbowało

udrożnić poprzez spuszczenie wody do rowu. W tej chwili na 100 m. w ogóle nie da się

przejechać. Problem polega na tym, że droga wojewódzka, która ma tam swój głęboki rów ma

nieudrożnione przepusty. Prosi, aby wystąpić do Zarządu Rejonowego Dróg z prośbą o

udrażnianie swoich rowów.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Miesiąc temu Rada Powiatu zdecydowała, że na sale 102 wrócą herby gmin. Zadaje pytanie

kiedy nastąpi to wydarzenie?

Starosta Wieńczysław Oblizajek



Sprawa jest dyskutowana z udziałowcem sali, czyli gminą wiejską Koło, temat się przesunie

w czasie, gdyż trzeba to skorygować z salą 101. Sprawa jest rozpatrywana.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Wraca do sprawy zniszczenia dróg w gminie Chodów przez kierowców wożących ciężki

materiał budowlany dla PKP. PKP ma szeroki front robót, zniszczeniu uległa droga

powiatowa w Domanikowie. Na drodze w Turzynowie znacznie są uszkodzone pobocza.

Nie możemy być bierni w tej sprawie, ponieważ sprawa zaraz będzie dotyczyła innych gmin

i będziemy musieli w końcu na nasz koszt remontować zniszczone nawierzchnie.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Kierowcy Budimexu jeżdżą jak chcą, firma wnioskowała o udostępnienie określonych

przejazdów na terenie gminy Chodów, ale nie otrzymali zgody z naszej strony. Jedynym

rozwiązaniem jest udowodnienie winy inwestora w uszkodzeniu nawierzchni dróg i

wystąpienie o odszkodowanie.

Wiceprzewodniczący rady Zdzisław Domański

Uważa, że policja powinna tam pojechać i wystawić mandaty.

Wiceprzewodniczący rady Marek Kowalewski

Droga z Turzynowa do drogi krajowej nr 92 jest wąska, natomiast pobocza są zniszczone,

jeżeli będzie jakaś kolizja to na pewno zarządca drogi poniesie za to odpowiedzialność.

Uważa, że po nowym roku należy wytypować komisje i pojechać tam zobaczyć stan tych

dróg i szybko podjąć jakieś działania.

Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na

2018r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2018 rok. W głosowaniu brało udział 19

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

oznaczona Nr XLII/283/2017 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Kolskiego na rok 2018.

Plan kontroli odczytał przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski. Uwag do

przedstawionego projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok nie było w



związku, z czym przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 2018r. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw- O,

wstrzymało się - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLII/284/2017 i

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2018 r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2018 r. W głosowaniu

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

podjęta, oznaczona Nr XLII/285/20 17 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu

Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła pani Lilla Urbaniak. Podstawowe zmiany dotyczą:

- likwidacji stanowiska Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno- gospodarczych,

- utworzenie działu administracyjno - gospodarczego,

-wprowadzenie zwrotu "SPZOZ" w miejsce zwrotu "zakład",

- sekcja Techniczno - Eksploatacyjna i Zaopatrzenia oraz Sekcja Informatyczna zostają

przejęte przez dział Administracyjno - Gospodarczy,

utworzenie stanowiska Archiwisty Składnicy Akt Administratora Systemów

Informatycznych (ASI).

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad projektem uchwały, w związku z tym

przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIII 286 /2017 i stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.



Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2017.

Uchwałę przedstawiła naczelnik Amelia Woźniak. Wydatki budżetu powiatu kolskiego, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 dotyczą:

- "Zakupu samochodu osobowego dla Starostwa Powiatowego w Kole" - wartość 130000 zł

- "Przebudowa ul. Przemysłowej w Kole" - w wysokości 685 219,24 zł

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

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

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XLII/287/2017 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego

na lata 2018-2027.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa

powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2018-2027 ze

względu na prognozy spłat rat kapitałowych i planowanego do zaciągnięcia kredytu

bankowego, którego spłata upływa w 2027. Natomiast wydatki związane z potencjalną

spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego

przez SP ZOZ w Kole kończy się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2018r. wynikają z projektu budżetu

powiatu na 2018 rok, natomiast w latach 2019-2027 oparte są na planowanych przez

Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 wraz z

autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Genowefa Szurgot odczytała pozytywną

opinię Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2018-2027. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 9 do protokołu.



Pozytywne opinie do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2018-2027 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- Prawa i Porządku Publicznego- Grażyna Bugała

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- w imieniu przewodniczącego Komisji

Albina Rudniaka, opinię odczytał sekretarz Komisji Marek Tomicki

- Rewizyjnej- Grzegorz Fiałkowski

2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański odczytał Uchwałę

Nr SO-0957/28/5/Ko/20l7 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2018 - 2027. Opinia jest

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2018-2027,

Naczelnik Amelia Woźniak odczytała w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do

wieloletniej prognozy finansowej, dotyczą one:

- zmian wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej powiatu na

2018 rok

- ponadto uaktualniono zapisy wynikające z Uchwały Nr SO-0957/28/5/Ko/2017 Składu

Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017r.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

- dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki otworzył dyskusję.

Radny Ryszard Kasiorek

Cieszy fakt, że RIO pozytywnie zaopiniowało projekt wieloletniej prognozy finansowej

powiatu kolskiego na lata 2018-2027. Wskazano braki do usunięcia. Dobrze, że nie

zostały przekroczone wskaźniki, które warunkują uzyskanie kredytu. Nawiązał do kwestii

inwestycji, udało się zrobić termomodernizację szpitala obecnie są nowe inwestycje



podejmowane w SP ZOZ w Kole. Można powiedzieć, że mamy "ogarnięty" temat dróg,

oczywiście środków na ten cel będzie zawsze za mało. Komisja Gospodarcza, której jest

członkiem zawsze zwraca się do Zarządu Powiatu o wyasygnowanie środków na ten cel.

Zdaniem radnego budżet jest skrojony na miarę możliwości, jest ambitnym budżetem.

Radny Jan Stępiński

RIO w Poznaniu merytorycznie zajęła stanowisko w spraWie wieloletniej prognozy

finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027. Wskazało to, co zostało zrobione

poprawnie i wymieniło kilka uchybień, jednak te elementy zostały w autopoprawkach

uwzględnione. Prognoza długu w wysokości ponad 7 000 000 zł, dla wysokości budżetu

jest niewielka, jest w granicy bezpieczeństwa i daje możliwość zaciągnięcia kolejnego

kredytu. Daje to pozytywny odbiór zewnętrzny, ponieważ pozwala to kompleksowo,

planowo realizować założenia już na kolejne lata.

- glosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2018-2027,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu

kolskiego na lata 2018-2027. W głosowaniu uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw-

O, wstrzymało się od głosu - O. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

- glosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata

2018-2027 wraz z poprawkami.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 wraz z

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

się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLII/288/2017

i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2018r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan

dochodów po autopoprawkach wynosi 75 931517,48 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 9 107 537,00 zł, co stanowi 12 % planu

dochodów,



dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych

w kwocie - 500 OOO,OOzł,co stanowi 0,7 % planu dochodów i osób fizycznych

w kwocie 14 852 424,00 zł, co stanowi 19,6 % planu dochodów.

subwencja ogólna w kwocie 36 710 327,00 zł, co stanowi 48,3 % w planie dochodów,

na którą składają się: część oświatowa - 28 090 978,00 zł, część wyrównawcza -

6 879 868,00 zł, część równoważąca- l 739 481,00 zł,

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich w kwocie 3 232933,61 zł co stanowi 4,3% planu dochodów,

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Wiejskiej Koło na

realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie

Kolonia- Leśnica" w kwocie 459 000,00 zł, co stanowi 0,6 % planu dochodów,

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 11 069 295,87 zł, co stanowi 14,5 %

planu dochodów ogółem w tym z tytułu opłat komunikacyjnych 1 900 000,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zaplanowano w kwocie - 82 510 453,56 zł, na tę

kwotę składają się:

- wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie 9 107 537,00 zł, co stanowi 11 %

wydatków ogółem.

Dotyczą one prac geodezyjno-kartograficznych, nadzoru budowlanego,

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, państwowej straży pożarnej,

utrzymania domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwalifikacji

wojskowej, obrony cywilnej.

- pozostałe wydatki w kwocie 73402916,56 zł, co stanowi 89 % wydatków ogółem,

dotyczą utrzymania szkół średnich, dróg powiatowych, rynku pracy, rodzin

zastępczych, administracji samorządowej, promocji powiatu oraz zadań

majątkowych.

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 16 168383,39 zł co stanowi 19,6 % planu

wydatków ogółem. Planowane inwestycje to m.in:

- budowy drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce - 5995000,00 zł.

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica- 1 700 000,00

zł (zadanie będzie realizowane w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z udziałem Gminy Wiejskiej Koło i

powiatu)



- "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonowania powiatów tureckiego i kolskiego" - 2 149

654,01 zł ( kontynuacja zadania z 2017r.)

- dofinansowanie do zadania "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych świadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu" - 2 683 259,03 zł

Zarząd Powiatu ustalił rezerwę celową w kwocie 2 900 000,00 zł na inwestycje drogowe.

Ponadto w roku 2018 planuje się dotacje celowe dla Województwa Wielkopolskiego na:

- "Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby

Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie

Wielkopolskim - 93 291,00 zł,

"Dofinansowanie projektu 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"- 184 179,35 zł.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii

i wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2018r. Zarząd

utożsamia się z nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu

powiatu.

Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił SIę do Rady Powiatu o zatwierdzenie

przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2018 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym opinii Komisji Budżetu

i Finansów,

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Genowefa Szurgot odczytała pozytywną

opinię Komisji do projektu budżetu na 2018 rok. Opinia Komisji stanowi załącznik nr

14 do protokołu.

Pozytywne opinie do projektu budżetu na 2018 rok przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak

- Prawa i Porządku Publicznego- Grażyna Bugała

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz



- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Albin Rudniak

- Rewizyjnej- Grzegorz Fiałkowski

- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę

Nr SO-0952/28/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia l grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały

budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok. Opinia jest pozytywna z uwagą. Uchwała

stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2018 rok

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła Uchwałę Nr 0025.150.223.2017 Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 13 grudnia 2017r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do

projektu budżetu powiatu kolskiego na 2018r. Wynikają one z:

Uchwały Nr SO-0952/28/5/Ko/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2017r.

- korekty projektu planu finansowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kole,

- zwiększenia wartości zadania "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i

kolskiego" o kwotę 227 608,16 zł

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

- Dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otworzył dyskusje.

Radny Jan Stępiński

Analizując projekt budżetu na 2018r., chciałby zwrócić uwagę na pewne elementy, które się

tu znajdują. Najbardziej finansową działką w budżecie jest oświata - około 39 000 000 zł. Jest

to bardzo znacząca kwota, tym bardziej że we wszystkich placówkach oświatowych

obserwujemy znaczny spadek liczby uczniów, a co za tym idzie są mniejszy wpływy z

subwencji oświatowej. Pewne działania, które zostały podjęte przez Zarząd Powiatu zostały

pozytywnie odebrane, uważa że nadal dużą uwagę trzeba poświęcić na ten dział. Kolejny

dział, który chciałby omówić to administracja publiczna - około 10 000 000 zł, czy kwota

wydatkowania w tym dziale musi być tak wielka? Czy może trzeba podjąć działania, aby



ograniczyć tę kwotę? Cieszy fakt, że na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ponad

15 000 000 zł. Te wydatki są pozytywnie odbierane przez społeczeństwo, pod warunkiem że

kwota ta będzie systematycznie zwiększana. Dobrym rozwiązaniem jest również

zaplanowanie w rezerwie celowej kwoty 2 900 000 zł na wspólne inwestycje powiatu z

gminami. Każdy radny ma inne zdanie na temat projektu budżetu, ale wszystkim radnym

zależy, aby tych środków było więcej i aby były dobrze wydatkowane. Uważa, że w

przyszłym roku należy więcej pozyskiwać środków zewnętrznych, programy są trudne, ale

trzeba próbować. Klub Prawa i Sprawiedliwości jednomyślnie poprze ww. projekt uchwały.

Radny Rafał Ławniczak

Cieszy fakt, że przy takich środkach jakimi dysponujemy, znajdują się środki na inwestycje

drogowe. Aura pogodowa, jaka obecnie jest powoduje duże uszczerbki na drogach, w

związku z tym zwraca się z prośbą o uwzględnienie większych środków na utrzymanie dróg

w 2018r.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Radni otrzymają statystyczne zestawienie pozyskanych w 2017r. środków finansowych.

Planowane jest przystąpienie do konkursu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych. Teraz jednak nastąpiła zmiana oceny wniosków, obecnie promowane są drogi

miejskie, w powiecie trzeba remontować drogi 6 m. z odwodnieniem. Mocno odgrzewany jest

również temat klasyfikacji dróg, na naszym terenie jest kilka dróg, które są nam nie

potrzebne, a jednak zgodnie z klasyfikacją są powiatowe i trzeba je utrzymywać.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Wiemy jakimi środkami dysponuje powiat w zakresie wspólnych inwestycji z gminami,

niektóre gminy deklarują większe kwoty, więc gdyby była możliwość rozdysponowania

więcej środków na ten cel, to prosi o rozważenie możliwości realizacji większej liczby

inwestycji. Przewodniczący poruszył również temat usuwania azbestu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Powiat Kolski nadal będzie kontynuował temat usuwam a azbestu. Obecnie do

Wojewódzkiego Funduszu mogą składać wnioski o dofinansowanie również gminy. Wspólne

inwestycje z gminami są wykonywane co roku, jeżeli jest możliwość realizacji większej

inwestycji, a środki finansowe na to pozwalają, to dokładamy do wybranego zadania. Większe

są nakłady finansowe na remont infrastruktury w mieście Koło niż w gminach.

Radny Ryszard Kasiorek

A może trzeba powrócić do tematu budowy północnej obwodnicy miasta Koła. Warto byłoby

rozważyć ten pomysł wraz z gminą wiejską Koło i gminą miejską Koło. Mogłoby to



zwiększyć zainteresowanie inwestorów w mieście. Północna obwodnica nie tylko odciążyłaby

ruch drogowy w mieście Koło.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Pierwsze kroki zostały poczynione, ponieważ jest opracowana koncepcja budowy. Sprawa

dotyczy Powiatu Kolskiego, miasta Koła, gminy wiejskiej Koło i gminy Osiek Mały, jednak

głównym inwestorem byłyby drogi wojewódzkie. Droga wojewódzka w kierunku Włocławka

jest wiodąca. Była propozycja wybudowania tunelu nad przejazdem kolejowym w tym

miejscu, były rozważane różne propozycje techniczne tego projektu. Niestety nie można było

dogadać się ze spółką PKP. Najtańszym rozwiązaniem byłoby wykonanie drogi wzdłuż torów.

Zgadza się, że północna obwodnica Koła odciążyłaby ruch w mieście, jednak są to inwestycje

wielomilionowe.

Radny Ryszard Kasiorek

Pomysł jest dobry, trzeba zacząć go realizować. Problemy są i będą zawsze, trzeba rozpocząć

rozmowy z przedstawicielami gmin Koło w tym temacie.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Powiat ma zgodę z gmin, ale koncepcja budowy ronda w miejscowości Chojny spotkała się

ze sceptycznym przyjęciem ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg. Sprawa jest skomplikowana,

jednak temat ten nadal jest brany pod uwagę.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Wnosi o zwiększenie środków dla PZD w celu zatrudnienie nowych pracowników.

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2018r.,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu budżetu. W głosowaniu uczestniczyło

20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Poprawki zostały przyjęte

jednogłośnie.

- Głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz Z przyjętymi poprawkami,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie budżetu powiatu kolskiego na 20 18r. wraz z przyjętymi poprawkami.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się

od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XLII/289/2017

i stanowi załącznik m 17 do protokołu.



Starosta Wieńczysław Oblizajek w imieniu Zarządu Powiatu, skarbnika, wydziałów

i jednostek dziękuje za jednogłośne uchwalenie budżetu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

z przeznaczeniem na finansowane planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2018

oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że zgodnie z zapisami ustawy o finansach

publicznych, kredyt bankowy w wysokości 2 000 000 zł przewiduje się zaciągnąć na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

kredytów.

Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji, w związku z czym Przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na finansowane planowanego

deficytu budżetu powiatu w roku 2018 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XLII/290/2017

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 15. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek odpowiadał na bieżąco na zapytania i interpelacje.

W punkcie odpowiedział jedynie na zapytanie radego Jana Stępińskiego w sprawie odbioru

mostu w miejscowości Grzegorzew. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole informował, że odbiór

zadania nastąpi 22.12.20 17r. w naszej ocenie prace zostały wykonane prawidłowo i dokonano

odbioru inwestycji.

Ad 16. Wolne głosy i wnioski.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zaprosił wszystkich radnych na sesję uroczystą, która

odbędzie się o godz. 1430.

Ad 17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XLII sesji o godz. 14°°.

Protokołowała:

Malwina Morzycka
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Marek Tomicki
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