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Protokół Nr XLIV/2018

z XLIV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 22 lutego 2018r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLIV sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu Marek
Tomicki o godz. l300.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, kierowników

jednostek organizacyjnyc~, zastępce komendanta Powiatowej Policji w Kole Artura Foryńskiego,

komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kole Roberta Kropidłowskiego, Pana

przedstawicieli partii politycznych, przedstawicieli związków zawodowych,

media-o-razWSzystkIch 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 1

do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 20 radnych (o godz. 1315 przybył radny Marek Świątek).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

Przewodniczący rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji me wmesiono uwag do

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zadał pytanie czy są uwagi do przesłanego porządku

obrad?

Nikt nie zgłaszał, w związku z tym porządek obrad brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w

roku 2017r.



8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w

roku 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu

kolskiego na lata 2018-2027.

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc luty 2018r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres

od 20.01.- 16.02. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta podczas swojego wystąpienia poinformował, że:

- Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole Cezary Chmielecki na

jednym z posiedzeń Zarządu Powiatu przedstawił pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków w Poznaniu informujące, że z uwagi na utratę wartości zabytkowych

pierwotnego szpitala z lat 1912-1914, z wojewódzkiej ewidencji zabytków wyłączony został

budynek "B" i skrzydło "C" szpitala przy ul. Poniatowskiego 25 w Kole. Do tej pory była to

przeszkoda w wydaniu pozwolenia na budowę. Gdy zostało już wszystko uregulowane, pozwolenie

na budowę zostało wydane i już niedługo rozpoczną się prace budowlane;

- w sprawie składowania odpadów na terenie Kopalni Soli w Kłodawie prowadzone jest

postępowanie prokuratorskie. Widoczna jest rozbieżność zdań pomiędzy specjalistami z WIOŚ a

biegłymi sądowymi. Okazało się, że spółka która składowała odpady kupiła teren wokół kopalni, to

bardzo skomplikowało sprawę. Starostwo Powiatowe w Kole na dzień dzisiejszy nie rozpatrzyło

wniosku spółki o składowanie odpadów, ze względu na brak kompletu dokumentów. Sprawa jest

również prowadzona przez SKO w zakresie usunięcia odpadów z tego terenu;

- PCPR w Kole przeprowadził kontrolę finansową w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Kłodawie,

gdzie nastąpiła defraudacja środków. Taki stan spowodował kłopoty finansowe w tym podmiocie.

Zostanie zorganizowane spotkanie z kierownictwem Warsztatów.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek na koniec swojego wystąpienia poinformował, że na

sesji obecny jest l ( wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole

Szkół nr l w Kole=trerrer K01SKrcnxormallistów Maratończyka Koło, którego zawodnicy stanowią



obecnie trzon juniorskiej i seniorskiej reprezentacji Polski. Klub pod wodzą trenera wywalczył

liczne mistrzostwa Polski oraz odnosił sukcesy na turniejach międzynarodowych. ~zajął

trzecie miejsce w plebiscycie MISTRZOWIE SPORTU "Głosu Wielkopolskiego" w kategorii

trener, a w powiecie okazał się najlepszy. Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem

Tornickim wręczyli dyplom uznania oraz upominek.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jan Stępiński

a) Złożył interpelację dot. montażu świateł na skrzyżowaniu ul. Blizna, Kolejowa i Piaski w Kole.

Na ul. Piaski znajdują się dwa wielkie kompleksy szkół, w związku z tym nastąpiło znaczne

natężenie ruchu samochodowego i pieszych, bardzo często dochodzi do wypadków na tym

obszarze;

b) Prosi o podjęci rozmów z Miastem Koło w zakresie budowy szaletów w mieście Koło;

Przypomina, że podczas planu budowy marketu Kik w projekcie były zaprojektowane miejsca na

budowę szaletu miejskiego. Inwestor nie wywiązał się z tego obowiązku, ponieważ market

pobudowano a szaletu nie;

c) W mediach ogólnopolskich ostatnio dużo się mówi o holocauście i antysemityzmie. Na terenie

powiatu kolskiego znajduje się wiele miejsc upamiętniających te wydarzenia, m.in. cmentarz i

pomnik w Lesie Rzuchowskim. Wnosi o wypracowanie i podanie do publicznej wiadomości

stanowiska Rady Powiatu Kolskiego, że Polacy dbają o pamięć pomordowanych Żydów.

Radny Ryszard Kasiorek

a) Starosta Kolski referując sprawozdanie międzysesyjne poinformował, że pozwolenie na budowę

dla SP ZOZ w Kole zostało już wydane. Kiedy planowane jest rozpocznie prac budowlanych?

b) Prosi o wyróżnienie na sesji Rady Powiatu Kolskiego druhów z OSP Brdów, którzy zajęli 3

miejsce w zawodach w Krajowych Zawodach Sportowo- Pożarniczych w ratownictwie wodnym i

powodziowym.

Radna Ewa Ochędalska

Nawiązała do wypowiedzi Starosty Kolskiego w sprawie Warsztatów Terapii Zajęciowej w

Kłodawie. WTZ w Kłodawie są one bardzo potrzebne. Są terapeuci, którzy pracują z dużym

zaangażowaniem z podopiecznymi, nie powinni oni ponosić konsekwencji za nieuczciwość

pewnych osób.



Radnv JózefRvbicki

Odniósł się do wniosku radnego Jana Stępińskiego. Byłby bardziej ostrożny, żeby Rada Powiatu

zajmowała jakiekolwiek stanowisko w sytuacji, która się dzieje w kraju i na świecie. Zgadza się z

radnym Stępińskim, że naród powinien poznać prawdę historyczną, ale nie tą z IPN-u. Naród

powinien dowiedzieć się kim byli żołnierze wyklęci, jak faktycznie wyglądała historia

przedwojenna i powojenna. Jest przeciwny, aby Rada Powiatu zajmowała stanowisko w tym

temacie.

Radnv Jan Stępiński

Podtrzymuje swoje stanowisko.

Radny Grzegorz Fia/kowski

Uważa, że nazywanie rzeczy nie do końca tak jak one wyglądają nie ma sensu. Radny Stępiński

zaproponował podjęcie stanowiska i nie było tam kontekstu politycznego.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

Proponuje, aby wniosek radnego Jana Stępińskiego został przeanalizowany przez Komisję Spraw

Społecznych, na którą będą zaproszeni wszyscy radni, którzy chcą zabrać głos w tym temacie.

Rada Powiatu powróci do ww. sprawy na następnej sesji.

a) Na ul. Dworcowej w Babiaku jest niebezpieczny łuk drogowy przed przejazdem kolejowym,

prosi służby drogowe, aby zajęły się tym odcinkiem drogi i oznakowały go w odpowiedni sposób.

b) Gmina Babiak deklarowała organizacje dożynek powiatowo - gminnych. Na jakim etapie jest

korespondencja w tej sprawie?

Ad 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2017r.

Informację przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kole Artur Foryński.

W minionym roku Komenda Powiatowa Policji w Kole realizowała zadania zgodnie z "Planem

działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na rok 2017", który jest zgodny z

priorytetami i zadaniami Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018. Efektywność pracy

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników

Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu. Z-ca Komendanta Artur Foryński omówił:

- pracę pionu kryminalnego;

- przestępczość nieletnich;



- pracę pionu prewencyjnego;

- bezpieczeństwo na drogach;

- działania profilaktyczne.

Na terenie powiatu kolskiego odnotowano spadek ilości wypadków drogowych tj. o 9 w stosunku

do roku 2016, spadek ilości kolizji drogowych o 38 zdarzeń. W wypadkach drogowych zginęły 3

osoby a 39 osoby zostały ranne. Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są nadal nie ustąpienie

pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość.

Realizowane przez kolskich policjantów działania profilaktyczne propagowane były w lokalnej

telewizji, prasie, portalach internetowych oraz stronie internetowej Komendy. W komunikatach

prewencyjnych poruszano m.in. tematykę narkotyków i dopalaczy, oszustw popełnianych metodą

na "wnuczka" lub "policjanta" oraz cyberprzestępczości.

W 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Kole otrzymała od samorządów wsparcie finansowe w

kwocie 283 900 zł oraz w formie darowizny rzeczowej o łącznej wartości 26 497 zł. Przekazane

środki finansowe zostały przeznaczone na:

- zakup nowych radiowozów,

- remont i modernizację budynku Posterunku Policji w Dąbiu,

- zakup psa służbowego,

- płatne ponadnormatywne patrole policjantów,

- nagrody dla wyróżniających się dzielnicowych oraz policjantów Wydziału Ruchu Drogowego

KPP w Kole.

Z kolei w wyniku otrzymanych darowizn rzeczowych jednostki i komórki organizacyjne Komendy

Powiatowej Policji w Kole zostały doposażone w sprzęt multimedialny, urządzenia do badania

stanu trzeźwości, sprzęt biurowy oraz "Miasteczko Umiejętności drogowych", które jest

wykorzystywane podczas spotkań policjantów z dziećmi w szkołach. Na zakończenie swego

wystąpienia mł. insp. Artur Foryński podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie

finansowe ze strony Powiatu Kolskiego.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji. Przewodniczący Rady Marek Tomicki złożył gratulacje

kierownictwu Policji w Kole za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła Informację o stanie

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2017 poprzez

aklamację. Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w roku 2017.



Informacje przedstawił Komendant Powiatowy Robert Kropidłowski. W 2017 roku na terenie

powiatu kolskiego odnotowano 1113 zdarzeń, tj. o 257 więcej niż w 2016r. Rok 2017 był

rekordowy pod względem zdarzeń i wyjazdów do akcji na terenie powiatu kolskiego. Coraz

częściej powiat nawiedzają anomalie pogodowe: huragany i nawałnice. Jednego razu zgłoszonych

zostało 90 interwencji (m.in. powalone drzewa, uszkodzone linie energetyczne czy zerwane dachy)

nawet przy tak dużej liczbie zgłoszeń udzielono pomocy wszystkim poszkodowanym.

Udział zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych w zdarzeniach w rozbiciu na poszczególne gminy

powiatu kolskiego przedstawia się następująco:

- Babiak - 141 interwencji

- Chodów - 38 interwencji

- Dąbie - 88 interwencji

- Grzegorzew - 93 interwencji

- Kościelec - 145 interwencji

- m. Koło - 257 interwencji

- Koło - 96 interwencji

- Kłodawa - 97 interwencji

- Olszówka - 19 interwencji

- Osiek Mały - 75 interwencji

- Przedecz - 47 interwencji

Na terenie powiatu kolskiego funkcjonuje 12 jednostek OSP włączonych do KSRG. Poszczególne

jednostki posiadają określone specjalizacje np. chemiczno- ekologiczne, ratownictwo wodne,

wysokościowe, medyczne.

Planuje się włączyć do KSRG jednostkę OSP Brdów z Babiaka. W roku ubiegłym w ww. jednostce

została przeprowadzona kontrola z Komendy Wojewódzkiej. Zakres kontroli obejmował wiedzę i

umiejętności strażaków, przygotowanie strażnicy i wozu bojowego. Kontrola została zakończona z

wynikiem pozytywnym.

W roku sprawozdawczym przeszkolono 184 druhów zgodnie z wytycznymi Komendanta

Wojewódzkiego. Zostały również przeprowadzone ćwiczenia na obiektach rozpoznania

operacyjne. Co roku wybierane są strategiczne obiekty na terenie powiatu kolskiego. Po

czynnościach typowo rozpoznawczych na danym obiekcie jednostka ratunkowo- gaśnicza i

druhowie OSP rozpoczynają ćwiczenia celem zapoznania z obiektem, jego specyfiki, zagrożeń i

topografii.

Przystąpiono do dyskusji

RadnvAlbin Rudniak



Pogratulował kierownictwu PSP w Kole za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków. Jest pod

wrażeniem z jaką szybkością strażacy przyjeżdżają do pożaru w lasach znajdujących się na terenie

powiatu.

Komendant Robert Kropidłowski

Są takie miejsca jak leśnictwo, gdzie strażacy co roku odbywają ćwiczenia, zapoznają Się z

topografią terenu. Potrafią bez problemu trafić do miejsca pożaru, dzięki prawidłowemu

oznakowaniu dróg pożarowych.

Radny Ryszard Kasiorek

Również podziękował Komendantowi za współpracę PSP z jednostkami OSP. W ubiegłym roku na

posiedzeniu Komisji Gospodarczej stawiana była sprawa udzielenia pomocy finansowej dla OSP.

Ostatnio uczestniczył na posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego PSP w Poznaniu i otrzymał

pozytywną odpowiedź w tym temacie. Radny wspomniał, że podczas grudniowej prezentacji

multimedialnej dot. promocji powiatu zabrakło w tym filmie jednostek OSP. Jest to armia ludzi,

którzy bezinteresownie udzielają pomocy.

Radny Marek Kowalewski

W sprawozdaniu wykazane jest, że w 2017r. były 74 fałszywe alarmy.

Komendant Robert Kropidlowski

Straż wyjeżdża do każdego zgłoszenia lub alarmu, nieważne czy to prawdziwe zgłoszenie czy

fałszywe. Duża część z tych fałszywych zdarzeń to monitoring pomiędzy obiektem a Komendą

Powiatową PSP, czyli system sygnalizacji pożarowej. Nie można lekceważyć żadnego alarmu.

Starosta Wieńczysław Obliza;ek

Raz był taki przypadek, że w jednym zakładzie pracy w Kole włączył się alarm i pracownicy nie

zdążyli wyłączyć go a straż już była na miejscu zdarzenia. Wszyscy byli pod wrażeniem szybkości

reagowama.

Komendant Robert Kropidłowski

Optymalny czas gotowości i wyjazdu od momentu kiedy dyżurny otrzymuje zawiadomienie wynosi

60 sekund.

Radny Marek Kowalewski

Popiera wypowiedź radnego Ryszarda Kasiorka. Zarząd Powiatu Kolskiego mógłby pomyśleć o

wsparciu finansowym dla OSP z terenu powiatu. Udzielenie dotacji jest możliwe na podstawie

ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Udzielenie pomocy finansowej jest możliwe na podstawie

regulaminu, złożenia wniosku przez OSP. Samorządy powiatowe wystąpiły do RIO o wydanie

opinii w tym temacie i była ona pozytywna.



Starosta Wieńczysław Oblizajek

Jeżeli mowa o udzieleniu dotacji dla OSP, to jedynie z Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska, który u nas wynosi 120000 zł, inne powiaty takie jak Konin i Turek mają w tym dziale

wpływy około l 000 000 zł i mogą udzielać dotacji OSP. Powiat Kolski stara się co roku

przekazywać w formie dotacji 100 000 zł dla PSP w Kole. Jednak wszystko zależy od Rady

Powiatu jak będzie budżet uchwalała.

Radnv Rvszard Kasiorek

Jego intencja była taka, żeby w przyszłości rozważyć możliwość udzielenia dotacji dla OSP.

Radny Józe{Rvbicki

W roku sprawozdawczym gmma Osiek Mały była organizatorem Dnia Strażaka serdecznie

dziękuje za pomoc w organizacji tego przedsięwzięcia PSP w Kole.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki złożył gratulacje kierownictwu Straży w Kole za wzorowe

wypełnianie swoich obowiązków.

W związku z brakiem chętnych do dyskusji Przewodniczący Rady Marek Tomicki stwierdził, że Rada

Powiatu przyjęła Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z

realizacji zadań w roku 2017 poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwaly w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła Pani Lilla Urbaniak. Mając na uwadze dobro pacjenta i zapewnienie

mieszkańcom szerszego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych zasadnym jest utworzenie

dodatkowego punktu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w LubOI1kUtj. Poradni (gabinetu) lekarza

Podstawowej Opieki Zdrowotnej - filia Luboniek, Gabinetu Diagnostyczno - zabiegowego dla

dzieci i dorosłych - filia Luboniek, Punktu szczepień=- filia Luboniek.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Komisja Spraw Społecznych

zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

Komisja Prawa Porządku Publicznego pozytywnie

wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV/269 /2018 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.

Projekt uchwały omówiła naczelnik Amelia Woźniak. Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała,

że dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 232 793,02 zł z podziałem na:



- drogi publiczne powiatowe - 400 000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną

pomocą finansową z: Gminy Dąbie - kwota 200 000 zł (współfinansowanie zadania Przebudowa

drogi powiatowej Nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele;

Przebudowa drogi powiatowej nr 3421 P Chruścin - Augustynów na odcinku drogi Chruścin -

Augustynów; Przebudowa drogi powiatowej nr 341 7P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin -

Karszew - Krzewo) oraz Gmina Osiek Mały - 200000 zł (współfinansowanie zadania Przebudowa

nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilarewo - Trzebuchćw; Przebudowa nawierzchni

odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo)

- działalność usługowa - 832 793,02 zł na realizację projektu pn.: "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów

publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego".

Dodatkowe zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków Starostwa Powiatowego w Kole o

kwotę 140,40 zł w planie finansowym ZSRCKU w Kościelcu na objęcie ubezpieczeniem

zdrowotnym uczennicy na okres 3 m-cy (luty- kwiecień 2018)

Opinia Komisji Budżetu i Finansów jest pozytywna.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XLIV/297/2018 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że zmiana wyniku finansowego wynika z następujących

przyczyn:

l. Zmiany wyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o wolne środki budżetu powiatu z lat

ubiegłych o kwotę 269 838,95 zł;

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok dokonanych dzisiejszą uchwałą;

3. Wprowadzenia zmian w zakresie przedsięwzięcia 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 związku ze zwiększeniem

wartości projektu w 2018 roku o kwotę 220,47 zł oraz w 20 19r. o kwotę 15,85 zł (okres realizacji:

2017-2019). Łączne nakłady finansowe to 347 744,52 zł.

Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027. W



głosowaniu jawnym uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwala została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLIV298/2018 i stanowi załqcznik nr 7 do

protokołu.

Ad 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek udzieli odpowiedzi na interpelację:

Radnego Jana Stępińskiego

1. Zgadza się z radnym, że po wybudowaniu ul. Piaski w Kole nastąpiło natężenie ruchu w tym

obszarze. W pierwszej kolejności będzie badana intensywność ruchu na tym terenie.

Przy rozwiązywaniu problemu ruchu samochodowego na tym terenie trzeba będzie wziąć pod

uwagę również skrzyżowanie ul. Toruńskiej i ul. Kolejowej. Planowane jest wybudowanie ronda na

ul. Toruńskiej, Towarowej i Piaski. Założenia były takie, że należy zrobić drogę tranzytową między

ul. Blizna, Piaski i Toruńska i rondo miałoby pełnić funkcję rozładowania ruchu w tym kierunku

oraz odciążenie ulicy Toruńskiej.

2. Budowa szaletów miejskich jest zadaniem własnym gminy. Przy wydawaniu pozwolenia na

budowę dla marketu KiK były tam zaznaczone miejsce do budowy szaletu, nie posiada wiedzy,

dlaczego wykonawca nie zastosował się do warunków pozwolenia na budowę. Przypomni Pani

burmistrz miasta Koła o budowie szaletów.

3. Jak wspominał przewodniczący rady Marek Tomicki sprawa będzie dyskutowana na Komisji

Spraw Społecznych.

Radnego Rvszarda Kasiorka

l. Jak już wspomniał w sprawozdaniu międzysesyjnym z wojewódzkiej ewidencji zabytków

wykreślony został budynek "B" i skrzydło "C" szpitala. Do tej pory była to przeszkoda w wydaniu

pozwolenia na budowę. Gdy zostało już wszystko uregulowane, pozwolenie zostało wydane i już

niedługo rozpoczną się prace budowlane;

2. Pochylą się nad tematem wyróżnienia na sesji Rady Powiatu Kolskiego OSP Brdów.

Radne; Ewv Ochędalskie;

Zarząd Powiatu zdaje sobie sprawę, że Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kłodawie są potrzebne.

Zorganizowane zostanie spotkanie z szefostwem Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej", w celu

wypracowania stanowiska i określenia dalszej formy funkcjonowania podmiotu.

Radnego Marka Tomiekiego

l. Dyrektor PZD w Kole zanotował prośbę interwencji we wskazanym obszarze.



2. Niedawno otrzymał pismo od Wójta Gminy Babiak, w którym wójt informuje, że planuje

zorganizować dożynki gminno- parafialne 24.08.2018r. i nie jest zainteresowany współpracą z

powiatem w tym zakresie.

Ad 13. Wolne glosy i wnioski

RadnvAlbin Rudniak

Zostało niewiele do końca kadencji, jest wiele ważnych spraw samorządowych do rozpatrzenia i

prosi, aby nie zajmować się "wielką polityką" przez Radę Powiatu Kolskiego.

Ad 14. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XLIV sesji o godz. 15°°.

Protokółowała:

Malwina Morzycka --
(

PrzewlXlniczący Rady Powiatu

Zk~ ickiMare tomie l
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