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Protokół Nr XLV/2018

z XLV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 27 marca 2018r.

1. Otwarcie sesji

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

.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, Dyrektorów

Domów Pomocy Społecznej w Kole wraz ze Współpracownikami i Mieszkańcami oraz Siostrami

Orionistkami i Związkami Zawodowymi, Kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole i

Kłodawie wraz ze Współpracownikami i Uczestnikami, Przewodniczących i Prezesów Organizacji

Pozarządowych wraz z Członkami, Cech Rzemiosł Różnych w Kole, Związki: Niewidomych,

Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Głuchoniemych, Pans , .: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 18 radnych (o godz. 13°5 przybył radny Paweł Frątczak,

o godz. 1315 przybył radny Grzegorz Fiałkowski ).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji.

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

protokołu, sam zapoznał się z protokołem i go podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch

projektów uchwał:

l. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom

o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli

prawidłowości ich wykorzystania.



2. zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania

o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli.

Przewodniczący rady zaproponował umieszczenie powyższych projektów uchwał jako pkt 11 i 12 a

pozostałe przesunąć o jeden pkt. Projekty w/w uchwał radni otrzymali z materiałami na sesję.

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

zgłoszone projekty uchwał. W glosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17,przeciw - O,

wstrzymało się - O. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Następnie przewodniczący rady poddał pod glosowanie porządek obrad po dokonanych zmianach.

W głosowaniu uczestniczyło 17 radnych, za - 17, 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 XLIV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 20 17r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie

Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

9. Pcdjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie

Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego

przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie

Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego

przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z

budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz

sposobu ich rozliczania i kontroli.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego.



15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Koło- nieruchomości
oznaczonej nr działki 62/3 ark. mapy 23.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

17. Podjęcie uchwały 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 2018r.

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

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

kolskiego na lata 2018-2027.

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Powiatowego Urzędu

Pracy w Kole.

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

22. Wolne głosy i wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc luty - marzec 20 18r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 19.02.- 15.03. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

1. Radny Zdzisław Domański

Odniósł się do stanu dróg na terenie gminy Chodów i Kłodawa, które zostały zniszczone przez

samochody ciężarowe, które wożą ciężkie materiały budowlane, w związku z remontem torów

kolejowych przez PKP. Jeżeli inwestor nie naprawi szkód, to zdaniem radnego należy wystąpić do

Wojewody Wielkopolskiego o cofnięcie pozwolenia na budowę dla PKP. Należy również zwrócić

się do Policji o zwiększenie ilości patroli na tych drogach.

2) Radny Grzegorz Fiałkowski

Popiera wypowiedź radnego Zdzisława Domańskiego dot. zwiększenia nadzoru odpowiednich

służb policyjnych na drogach gminnych.

Odpowiedzi udzielił Starosta Wieńczysław Obliza;ek



Zgadza się, że to co SIę stało przy okazji wykonania inwestycji PKP przechodzi wszelkie

oczekiwania. Przed rozpoczęciem prac remontowych przez firmy Strabag, Powiat Kolski

proponował zawarcie stosownego porozumienia dot. formy korzystania przez kierowców w/w firm

z naszych dróg powiatowych, ale wówczas wykonawcy stwierdzili, że nie będą korzystać z naszych

dróg, mimo to kierowcy przewozili ciężkie materiały drogami gminnymi. Zwracaliśmy się do

policji O zwiększenie patroli na określonych odcinkach dróg, jednak to też nie pomogło. Wojewoda

Wielkopolski wydał pozwolenie na budowę i tam jest zapis, że inwestycja ogranicza się tylko do

terenów kolejowych i przyległych. Zapewne zwrócimy się do Wojewody Wielkopolskiego, aby

wymógł na inwestorze koordynacje prac i przywołał do porządku odpowiednie podmioty. Przed

dzisiejszą sesją zostało zorganizowane spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu

Powiatu, Rady Powiatu, PKP, BUDIMEX S.A., STRABAG, PZD w Kole, nadzoru budowlanego i

Policji. Przedstawiciele PKP i firmy STRABAG zapewnili, że w umowie dot. inwestycji są

przewidziane środki na odtworzenie zniszczeń. Będziemy domagać się naprawy dróg na tej

podstawie.

3) Radny Ryszard Kasiorek

a) zwrócił się z prośbą o kontynuację programu usuwania azbestu na terenie powiatu kolskiego;

b) ostatnio na placu budowy szpitala wydarzył się śmiertelny wypadek, na jak długo zostaną

wstrzymane pracę remontowe w szpitalu?

c) uważa, że należy pozyskiwać więcej środków zewnętrznych na remonty dróg w pOWIeCIe

kolskim.

Odpowiedzi udzielił Starosta Wieńczysław Oblizajek

a) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

przysłał informację, że w ramach naboru do programu dot. usuwania azbestu wpłynęły 32 wnioski,

Powiat Kolski nie zakwalifikował się do dofinanoswania, jest na 12 miejscu. Jeżeli nie otrzymamy

środków z zewnątrz, to będziemy robili we własnym zakresie przy pomocy finansowej gmin, które

będą zainteresowane.

b) Na dzień dzisiejszy nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

c) Powiaty, nigdy nie posiadały odpowiednich środków na remonty dróg. Staramy się korzystać z

wszystkich dostępnych programów: PROW, NPPDR, 10% rezerwa z budżetu i często aplikujemy

zadania drogowe. Jednak, aby otrzymać środki aplikowana inwestycja drogowa musi spełniać

szereg kryteriów tj. techniczne, dochodowe, kontynuacji ciągu. Starosta podkreślił, że chwali sobie

współpracę z gminami, jest to wyjątkowa sytuacja, bowiem większość powiatów remontuje drogi

powiatowe na terenach gmin z własnych środków.



4) Przewodniczący rady Marek Tomicki

Zwrócił uwagę, na jakość remontów dróg. Należy wykonywać remonty lepiej i staranniej z

wykorzystaniem dobrego materiału. Zgłosił zły stan drogi Dębno Pobroboszczowskie - Kiejsze.

Na remont powyższego odcinka drogi była sporządzona dokumentacja techniczna i niestety nie

została wykorzystana. Proponuje, aby przygotować ponownie taką dokumentację i aplikować o

środki zewnętrzne.

Odpowiedzi udzielił Starosta Wieńqysław Obliza;ek

Niestety brakuje ludzi do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami. PZD w Kole wykonuje remonty na

miarę swoich możliwości. Jeżeli wójt Gminy Babiak wyrazi wolę współfinanoswania w/w

inwestycji, to powiat przystąpi do realizacji tego projektu.

5) Radny Marek Kowalewski

Uważa, że należy remontować mniejsze odcinki drogi, ale w miarę dokładnie, tj. odnowa

nawierzchni drogi z poboczem przy jednoczesnym odtworzeniem rowów.

Ad 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole za 2017r.

Na początku sprawozdania dyrektor PCPR Urszula Polewska oddała głos Panu Dariuszowi

podopiecznemu Fundacji "Zobaczyć morze", członkowi rejsu "Odra dla

zuchwałych", który opowiedział o swoich sukcesach, marzeniach i pasji do żeglarstwa. Pan

był jednym z członków załogi Yacht Clubu, która pobiła rekord Polski na trasie z Gliwic

do Szczecina, pokonując 660 km Odrą. Na koniec tego rejsu zał?ga miała możliwość

uczestniczenia w koncercie słynnego śpiewaka Andrei Bocellego. P

poinformował, że został zakwalifikowany do wyprawy na przylądek Horn będzie- pierwszym

niewidomym Polakiem, który opłynie ten przylądek. Zachęcił obecnych do wsparcia finansowego

Jego wyprawy.

Radny Grzegorz Fiałkowski odczytał list gratulacyjny dla Pana od Posła RP

Leszka Galemby a Starosta Kolski wraz z Przewodniczącym Rady Markiem Tornickim wręczyli

upominek.

Dyrektor Urszula Polewska w części sprawozdawczej poinformowała, że piecza zastępcza jest

sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców.

Ma ona charakter czasowy. Zgodnie z założeniami ustawy formami rodzinnej pieczy zastępczej w

2017 r. było:



- 48 rodzin zastępczych spokrewnionych, w których umieszczono 64 dzieci;

- 18 rodzin zastępczych niezawodowych, w których umieszczono 22 dzieci;

- 1 rodzina zastępcza zawodowa, w której umieszczono 10 dzieci;

- 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, w których umieszczono

11 dzieci;

Niestety jest mało chętnych osób, które chciałyby zostać rodzinami zastępczymi. PCPR w Kole w

2017r. realizowało wypłatę świadczenia 500+ w łącznej kwocie 460 000 zł. Na terenie powiatu

kolskiego działają 3 Warsztaty Terapii Zajęciowej, do których uczęszcza 85 podopiecznych. Środki

na działalność w/w Warsztatów są publiczne i należy nadzorować ich wydatkowanie. Dyrektor

Urszula Polewska wspomniała, że dużo osób niepełnosprawnych korzysta z dofinansowania z

programu "Aktywny samorząd"- Modułu II, czyli pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie

wyższym. Łącznie skorzystało z tego programu 37 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS przy ul. Poniatowskiego 21 dla osób

przewlekle somatycznie chorych wynosił 3.498 zł, natomiast w DPS przy ul. Blizna 55 dla

Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) - 3 360 zł.

W podsumowaniu składanej informacji Dyrektor PCPR Urszula Polewska przedstawiła wykaz

najważniejszych potrzeb w zakresie opieki społecznej na 2018 rok:

- utworzenie międzypowiatowej Interwencji Kryzysowej;

- regulacje płacowe (DPS i WTZ);

- wymiana wind dla DPS;

- remont dachu w budynku, w którym znajduje się WTZ w Kole przy ul. Wojciechowskiego 21a

W dyskusji podejmowano temat pomocy społecznej. Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Janina Roszkiewicz powiedziała, że najważniejszym zadaniem pomocy społecznej jest

zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do

usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem, poza tym życzyła zdrowia i

wytrwałości dla pracowników PCPR w Kole.

Przewodniczący rady Marek Tomicki serdecznie podziękował Panu

występ, jednocześnie pogratulował mu wytrwałości w dążeniu do realizacji marzeń.

Starosta Kolski Wieńczysław Obliazjek zakończył dyskusję sentencją "Wszystko co robisz dla

l za

siebie umrze razem z Tobą, a to co zrobisz dla innych pozostanie na zawsze".

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

że Rada Powiatu przyjęła informację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole z realizacji

zadań w roku 2017 przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.



Przerwa w obradach 14.45- 14.50

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Gminie Miejskiej Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr

kulturywykonywanego przez Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek poinformowała, że

Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Miejskiej

Koło na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole pod nazwą: "Wydanie publikacji pt.: "Stulecie czynu

niepodległościowego na Ziemi Kolskiej".

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Miejskiej Koło

na realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez

Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. W głosowaniu brało udział 14 radnych, za - 14,

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

oznaczona Nr XLV/299/2018 i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Gminie Dąbie na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Miejsko- Gminny OśrodekKultury i Bibliotekę Publiczną w Dąbiu.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek

poinformowała, że Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej w

wysokości 2 000 zł Gminie Dąbie na realizację zadania z dziedziny upowszechniania

dóbr kultury, wykonywanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Dąbiu pod

nazwą: "Organizacja ..x:.IT"Przeglądu Dorobku Artystycznego Miasta i Gminy Dqbie"

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Dqbie na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Miejsko- Gminny

Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w Dqbiu. W głosowaniu brało udział 13 radnych, za

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

oznaczona Nr XLV/300/2018 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018

Gminie Kłodawa na realizację zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury

wykonywanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłodawie.

Zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Dorota Szkudlarek poinformowała, że

Powiat Kolski ma zamiar udzielenia pomocy finansowej w wysokości 3 000 zł Gminie Kłodawa na

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury, wykonywanych przez Gminny

Ośrodek Kultury w Kłodawie pod nazwą:

- VIIIOgólnopolskieSpotkania Taneczne"TERPSYCHORA"2018

- Powiatowy Przegląd Piosenki dziecięcej i Młodzieżowej "Wiosenne Nutki 2018"

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 Gminie Kłodawa na realizację

zadań z dziedziny upowszechniania dóbr kultury wykonywanego przez Gminny Ośrodek

Kultury w Kłodawie. W głosowaniu brało udział 13 radnych, za - 13, przeciw - O,

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

Nr XLV/30l/2018 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

niepublicznym szkołom i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

Projekt uchwały omówiła Dorota Szkudlarek. Oznajmiła, iż zasady udzielania dotacji

niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych są określane

przez Radę Powiatu na podstawie art. 38 ust.l ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Rada

Powiatu Kolskiego w miesiącu styczniu 20 18r. podej mowała w/w uchwałę, jednak Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu unieważniła ją, jednocześnie wskazała co należy poprawić. Z uwagi na

ilość koniecznych zmian zasadnym jest podjęcie nowej uchwały, a nie zmiana poprzedniej.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom

i placówkom o uprawnieniach szkół i placówek publicznych oraz trybu

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich wykorzystania. W głosowaniu brało

udział 13 radnych, za - 13, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/302/2018 i stanowi załącznik nr 7 do

protokołu.



Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji spółkom

wodnym z budżetu Powiatu Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych

dotacji oraz sposobu ich rozliczania i kontroli.

Projekt przedstawił naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jacek Nowaczyk. Od 01.01.2018r. obowiązuje nowa Ustawa Prawo Wodne i należało

dostosować zapisy uchwały do obowiązujących przepisów prawnych. Zmianie uległ

zapis dotyczący wysokości minimalnej składki członkowskiej z hektara

zmeliorowanego, która wynosi 27 zł.

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji spółkom wodnym z budżetu Powiatu

Kolskiego, trybu postępowania o udzielenie tych dotacji oraz sposobu ich rozliczania

i kontroli. W głosowaniu brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw - O,wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/303/2018

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że nieruchomość położona w Kole przy ul. Toruńskiej,

oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 56/4 arkusz mapy 270 powierzchni 0,0039 ha

powstała z podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki: 56/3 ark. mapy 27 o pow. 0,7544 ha.

Pan Kazimierz Zawadzki złożył wniosek do Zarządu Powiatu Kolskiego o wykup fragmentu pasa

drogowego przyległego do swojej działki, na której ma zamiar wybudować budynek mieszkalno -

usługowy. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował sprzedaż Panu Zawadzkiemu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu

brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/304/2018 i stanowi załącznik nr 9 do

protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.



Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że Gmina Koło zwróciła się do Zarządu Powiatu

Kolskiego z wnioskiem o przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w

m. Powiercie Wieś, gm. Koło - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/15 arkusz

mapy 3 o powierzchni 0,0770 ha będącej własnością Powiatu Kolskiego. Przedmiotowa

nieruchomość ma służyć rozbudowie infrastruktury technicznej służącej zaopatrywaniu ludności

w wodę, ponieważ sąsiaduje z działkami gminnymi, na których znajduje się hydrofornia.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu Kolskiego. W głosowaniu

brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/305/2018 i stanowi załącznik nr 10

do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Koło-

nieruchomości oznaczonej nr działki 62/3 ark. mapy 23.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Jóźwiak poinformowała, że Zarząd

Powiatu Kolskiego zwrócił się do Gminy Miejskiej Koło o przekazanie w drodze darowizny części

działki 62 ark. mapy 23 o pow. 0,0938 ha, przy ul. PCK w Kole, gdyż przedmiotowa działka zajęta

jest pod pas drogowy drogi powiatowej, a Powiat Kolski dąży do uregulowania stanu prawnego pod

w/w nieruchomością. Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 62 z czego powstała

przedmiotowa działka.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie przyjęcia darowizny od Gminy Miejskiej Koło- nieruchomości oznaczonej

nr działki 62/3 ark. mapy 23. W głosowaniu brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw

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

Nr XLV/306/2018 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny

nieruchomości Powiatu Kolskiego.

Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że Gmina Miejska Koło jest zainteresowana nabyciem

w drodze darowizny nieruchomości gruntowej zabudowanej, budynkiem mieszkalnym

wielorodzinnym, będącym własnością Powiatu Kolskiego, położonej w Kole, przy ulicy

Sienkiewicza, oznaczonej nr ewidencyjnym 9/1 ark. mapy 32 o pow. 0,0269 ha. Ze względu na to,

że powyższa nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu, gdyż stanowi budownictwo



mieszkaniowe wielorodzinne, przekazanie Gminie Miejskiej Koło w celu dalszego zarządzania jest

zasadne.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomickż poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu

Kolskiego. W głosowaniu brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/307/2018 i

stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały 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 2018r.

Inspektor Agnieszka Rusin omówiła propozycję planu finansowego na zadania z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków PFRON na 2018r. Razem środki wynoszą 2 385

900 000 zł z tego na rehabilitację zawodową 245 000 zł, na społeczną 2 140 900 zł. Plan finansowy

na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb zgłaszanych przez osoby

niepełnosprawne z powiatu kolskiego. Największe zapotrzebowanie jest na dofinansowanie

zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze stąd kwota 300 000 zł. Zobowiązania

dotyczące dofinansowania kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej według algorytmu

PFRON-u na 2018r. są zaplanowane w wysokości 1 359 660 zł. Dodatkowo zaplanowano kwotę

251 240 zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach

rehabilitacyj nych.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

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 2018r. W głosowaniu brało udział 15 radnych, za - 15, przeciw

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

Nr XLV/308/2018 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r.



Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że szczegółowo omówiła

proponowane zmiany na Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła dodatkowe zmiany, które

powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 14 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 15

radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - o. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XLV/309/2018 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej

powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że zmiana wpf wynika z następujących przyczyn:

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

lat ubiegłych o kwotę 816 087,38 zł;

2. Nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 4 356 696,13 zł

3. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok;

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" o kwotę 220,47 zł

4. Dokonano zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.: "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem

w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatów tureckiego i kolskiego" w związku ze

zwiększeniem wartości projektu w 2018r. o kwotę 19772,08 zł

Komisji Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczqcy 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 15 radnych, za - 15, przeciw - O,wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLV/31 0/2018 i stanowi załącznik nr 16 do

protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Powiatowego

Urzędu Pracy w Kole.

Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rafał Ławniczak odczytał postanowienie uchwały wraz z

uzasadnieniem. Skargę Pana M.J. przesłaną przez Wojewodę Wielkopolskiego z dnia 15.02.2018r.



(data wpływu 19.02.2018r.) na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Panią

Mariolę Sobczak uznaje się za bezzasadną.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

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

rozpatrzenia skargi na czynności dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole. W głosowaniu

jawnym uczestniczyło 15 radnych, za - 15, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XL V/311/201 8 i stanowi załqcznik nr 17 do protokołu.

Ad 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek na bieżąco odpowiadał na interpelacje radnych.

Ad 22. Wolne glosy i wnioski.

Nie było.

Ad 23. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XLV sesji o godz. 1525•

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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