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Protokół Nr XLVII/2018

z XLVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 24 maja 2018r.

l. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XLVII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu
Marek Tomicki o godz. 13°°.

2. Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, naczelników wydziałów, media, Prezesa

Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie druha Wojciecha Kołodziejskiego, naczelnika

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie druha Piotra Szafrańskiego, druhnę Agatę Zwolińską 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.

Uwaga! Wg listy obecności obecnych 21 radnych (o godz. 13°5przybył radny Marek Świątek).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XLVI 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:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2017 roku.



8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń przestępczości

wśród dzieci i młodzieży.

9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole w 2017 roku.

ł O. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia

01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i

poszukujących pracy w pOWIeCIe kolskim (IV)" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2014-2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia

01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

w powiecie kolskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 2018 roku

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego"

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

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

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

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18.Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za miesiąc maj

2018r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za okres od 19.04.-17.05.

Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Starosta Kolski Wieńczysław Oblizajek poinformował, że na jednym z posiedzeń Zarządu obecny

był dr Lech Spliter oraz dr Krzysztof Mazurczyk, którzy poruszyli sprawę obsady stanowiska

Kierownika Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole. Dr Spliter poinformował, że planuje zakończyć

pracę 30.06 br. i przejść na emeryturę. Zarząd postanowił, że podejmie rozmowy z dyrekcją szpitala

w celu wyjaśnienia sprawy.

Starosta wspomniał, że Minister Finansów przyznał środki z rezerwy subwencji ogólnej z



przeznaczeruem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbiórka istniejącego obiektu i

budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś" w

kwocie 698900 zł tj. o 100000 zł więcej niż wnioskował Powiat.

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

Drużyna OSP Brdów zajęła III miejsce w kategorii kobiet w XI Mistrzostwach Polski Strażaków

Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Licheniu Starym. Obecni na sali

druhowie OSP Brdów Wojciech Kołodziejski i Piotr Szafrański oraz druhna Agata Zwolińska

otrzymali listy gratulacyjne i upominki.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

1. Radny Jan Stępiński

a) Prosi o udzielenie odpowiedzi kiedy zostanie ukończony remont ul. Przemysłowej w Kole?

b) Jakie są plany zagospodarowania dwóch budynków na ul. Mickiewicza w Kole (chodzi o

budynki, w której znajdował się SOS- W w Kole oraz Internat).

Odpowiedzi udzieli Starosta Wieńczysław Oblizajek

a) Pierwsze problemy pojawiły się w zakresie uzgodnień do inwestycji "Przebudowa ul.

Przemysłowej wKole". Brak możliwości realizacji przez wykonawcę całego zakresu prac

spowodowany był między innymi brakiem możliwości wyłączenia zasilania w energię elektryczną i

gazową przez firmę Wipasz. Dodatkowo pojawiły się problemy z koniecznością zapewnienia

dostępu do bramy firmy Geberit. Zamkniecie ulicy bez zapewnienia ciągłości wywozu wyrobów

mogłoby spowodować roszczenia finansowe firmy Geberit. Do końca maja wyznaczony został

termin na dokończenie przez inwestora zadania, w przeciwnym przypadku będą naliczane kary

umowne.

b) jeden z budynów został sprzedany Urzędowi Miejskiemu w Kole, planowane jest tam utworzenie

Muzeum. Drugi budynek w ocenie Starosty jest zabytkowy, przeprowadzone zostały wstępne

rozmowy z wiceburmistrzem, która potwierdziła chęć zakupu przez Miasto Koło w/w budynku.

Wycena obiektu wynosi 2 500 000 zł, ale Powiat może udzielić bonifikaty w wysokości 50%.

2. Radny Grzegorz Fialkowski

Podziękował za umieszczenie herbów w sali 102.



3. Radna Ewa Ochędalska

Zwraca się z prośbą o udzielenie pomocy Stowarzyszeniu "Sprawni inaczej" z Kłodawy. Sytuacja,

która miała miejsce w WTZ w Kłodawie jest winą nieuczciwości jednej osoby a teraz całe

Stowarzyszenie musi ponosić tego konsekwencję i zwracać środki.

Odpowiedzi udzielili Starosta Wieńczysław Oblizajek i inspektor Agnieszka Rusin

Sprawa Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kole jest skomplikowana, jeżeli ktoś decyduje się na

prowadzenie takiej placówki, to musi mieć jakieś doświadczenie w tym temacie. Środki z Powiatu

Kolskiego i PFRON- u, które otrzymało Stowarzyszenie są publiczne i muszą zostać zwrócone,

gdyż były źle wydatkowane. Potwierdza fakt, że jedna osoba przyczyniła się do powstałej sytuacji,

a teraz całe Stowarzyszenie ponosi tego konsekwencje. Z informacji, które posiada od dyrektor

PCPR w Kole uruchomione zostało postępowanie egzekucyjne.

Inspektor Agnieszka Rusin dodała, że Stowarzyszenie zobowiązało się zwrócić środki do Powiatu

Kolskiego w kwocie 4 100 zł i środki z PFRON-u w kwocie 62 000 zł plus odsetki naliczane od

20.03.br. Dodatkowo Stowarzyszenie przejmuje od 01.06.br Gmina Kłodawa, w związku z tym

miało być podpisane porozumienie w tej sprawie. Podkreśliła, że działalność Warsztatów nie

zostanie przerwana a jedynie zmieni się organizator. Dotacja z PFRON-u od czerwca będzie nadal

przekazywana.

4. Radny Marek Kowalewski

Czy jest możliwe przeprowadzenie remontu poboczy na odcinku drogi do miejscowości Turzynów

tj. od drogi krajowej nr 92 do przejazdu kolejowego. Pobocza zostały zniszczone przez pojazdy

ciężarowe, które przewoziły materiały dla inwestycji kolejowej.

Odpowiedzi udzieli Starosta Wieńczysław Oblizajek

Przekaże dyrektorowi PZD w Kole, aby wykonał remont poboczy na wnioskowanym odcinku

drogi.

5. Radny Ryszard Kasiorek

Z wiadomości, które posiada na Oddziale Chirurgii w szpitalu w Kole jest konflikt pomiędzy

lekarzami a dyrekcją szpitala. Czy coś wiadomo na ten temat?

Odpowiedzi udzieli Starosta Wieńczysław Oblizajek

Uważa, że należy podjąć rozmowy z lekarzami. Zarząd wysłuchał obu stron i stwierdził, że

dyrektor szpitala podejmuje decyzje kadrowe jako pracodawca. Jednocześnie Zarząd zwrócił się do

dyrektora o podjęcie rozmów z lekarzami z Oddziału Chirurgii aby wyjaśnić to nieporozumienie.



6. Radny Rafał Lawniczak

a) w SP ZOZ w Kole pracownicy nie posiadają identyfikatorów, utrudnia to kontakt z personelem

medycznym;

b) kolacja w szpitalu jest podawana o godz. 16.00, jest to za wcześnie biorąc pod uwagę, że obiad

wydawany jest o godz. l3.00.

7. Radna Genowefa Szurgot

Czy znane są wyniki rozstrzygnięcia dofinansowania zadania z Programu Przebudowy Gminnej i

Powiatowej Infrastruktury Drogowej "Przebudowa drogi powiatowej 3403P na odcinku Powiercie

Kolonia- Leśnica"?

Starosta Wieńczysław Oblizajek odpowiedział, że nie posiada jeszcze informacji o rozstrzygnięciu.

8. Radny Sebastian Szczesiak

Kiedy nastąpi zmiana organizacji ruchu na ul. Piaski- Blizna- Kolejowa w Kole?

Odpowiedzi udzieli Starosta Wieńczysław Oblizajek

W pierwszej kolejności trzeba opracować zmianę organizacji ruchu na tym terenie. Inspektor ds.

zarządzania ruchem na drogach monitoruje tę sprawę.

Przerwa w obradach od godz. 14°5_1415

Ad 7. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2017

roku.

Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Lewicka poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu

Komisji Prawa i Porządku Publicznego i Komisji Spraw Społecznych, szczegółowo przedstawione

zostały wszystkie zagadnienia zawarte w informacji, dlatego omówiła tylko najważniejsze

zagadnienia.

Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej powiatu kolskiego w roku 2017 było

promowanie zdrowego stylu życia, nadzór nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz

bezpieczeństwem zdrowotnym wody, przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w

tym chorób zakaźnych, niezakaźnych i zawodowych poprzez sprawowanie zapobiegawczego i

bieżącego nadzoru sanitarnego z zakresu zdrowia publicznego oraz prowadzenie działalności

przeciwepidemicznej. Ocena sanitarna powiatu kolskiego w 2017r. była dobra, nie stanowiła

zagrożeń. Zadania realizowane są w oparciu o ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, każdego



roku opracowany jest harmonogram kontroli. W nadzorze Sanepidu jest około 2 316 obiektów.

W 2017r. dokonano 1909 kontroli. Na tej podstawie wydano 166 postanowień, 903 decyzji oraz

nałożono 90 mandaty na kwotę 13 700 zł.

Na koniec pani dyrektor wspomniała, że dziękuje za współpracę Inspekcji Weterynaryjnej,

Komendantowi PSP w Kole, Komendantowi Policji w Kole, PINB, PUP oraz lokalnym mediom.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały

informację.

W związku z brakiem dalszych chętnych do dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła informację z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w 2017 roku poprzez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń

przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że p.o. Komendant Powiatowy Policji Artur

Foryński jest nieobecny na sesji, informacja szczegółowo omówiona została na merytorycznej

komisji, w związku z tym informacja nie była omawiana.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały

informację.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła informację Komendanta Powiatowego Policji w Kole dot. oceny zagrożeń

i przestępczości wśród dzieci i młodzieży przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

Ad 9. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole w 2017 roku.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula Pękacz. W roku 2017 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

zarejestrował ogółem 1034 sprawy, były to bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje

prawne udzielane bezpośrednio w biurze rzecznika oraz za pośrednictwem telefonu i poczty

elektronicznej. W 49 sprawach trzeba było występować bezpośrednio do przedsiębiorców.

Przygotowano 6 pozwów sądowych. W 1 przypadku przygotowano konsumentowi wniosek do

Polubownego Sądu Konsumenckiego. Dla 3 konsumentów przygotowane zostały zawiadomienia do

Policji, a w 2 sprawach do Prokuratury.

Najwięcej problemów dotyczy reklamacji obuwia, odzieży i sprzętu AGD, spraw takich było 491.

Ostatnio nasilił się problem z otrzymywaniem przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych

rachunków za energię elektryczną, ponieważ dystrybutor do każdej faktury doliczał stałą kwotę



jako opłatę handlową. Często można spotkać się z sytuacją kiedy następuje sprzedaż firmie

windykacyjnej przedawnionych opłat i pożyczek. W roku sprawozdawczym dużą aktywność

wykazali także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegająca na organizowaniu spotkań,

prezentacji, podczas których oferowana jest sprzedaż różnego rodzaju towarów oraz usług.

Pokrzywdzonymi przez ww. przedsiębiorców byli zazwyczaj osoby starsze.

Na koniec wystąpienia Pani Urszula Pękacz poinformowała, że nie ma drukarki, co znaczme

utrudnia jej pracę, gdyż po każdy wydrukowany dokument musi iść do Biura Rady.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Janina Roszkiewicz

Podziękowała Pani Urszuli Pękacz za pomoc, ponieważ sama miała problem z odstąpieniem od

umowy, a dzięki pomocy rzecznika praw konsumentów udało się szybko załatwić sprawę.

Radna Genowefa Szurgot i radna Ewa Ochędalska dołączyły się do podziękowań.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki

W imieniu radnych i mieszkańców powiatu kolskiego dziękuje Pani Urszuli Pękacz za

wykonywaną pracę, jednocześnie zwrócił się do Starosty Kolskiego o możliwość zakupu drukarki.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie.

W związku z brakiem chętnych do dalszej dyskusji przewodniczący rady Marek Tomicki stwierdził,

że Rada Powiatu przyjęła sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za

2017r poprzez aklamację. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od

dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i

poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Rada Powiatu Kolskiego zatwierdza i

przystępuje w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. do realizacji projektu o wartości

ogółem: l 873661,61 zł, w tym:

- w 2018r. - l 441 278,16 zł,

- w 2019r. - 432383,45 zł.

Realizacja programu przyczyni Się do zaktywizowania co najmniej 221 osób bezrobotnych z

Powiatu Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.



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

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia Ol. 01. 2018 do dnia 30.06.2019

projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(IV))J wspólfinansowanego ze srodkćw Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 19 radnych, za - 19, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwala została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVII/315/2018 i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od

dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez

pracy w powiecie kolskim (IV)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Rada Powiatu Kolskiego zatwierdza i

przystępuje w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 roku do realizacji projektu o wartości

ogółem: 3 163 349,36 zł, w tym:

- w 20 18r. - w wysokości 2 433 345,66 zł,

- w 2019r. - w wysokości 730 003,70 zł.

Realizacja programu przyczyni się do zaktywizowania 309 osób bezrobotnych do 30 roku życia z

Powiatu Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

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

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019

projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19

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

oznaczona Nr XLVIl/316/2018 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na

realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Agnieszka Rusin. Zaszła potrzeba przesunięcia kwoty

40 400 zł z działu zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem



nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych na dział dofinansowanie zaopatrzenia w

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

Zmiany w planie finansowych wynikają z aktualnych potrzeb i złożonych wniosków

niepełnosprawnych mieszkańców i pracodawców z terenu powiatu kolskiego.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały

projekt uchwały.

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

zmiany uchwały Nr XLV/308/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2018 roku. W głosowaniu

jawnym uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała

została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVII/317/20 18 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu

Kolskiego"

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Na wstępie poinformował, że na

podstawie wniosku, który wpłynął do Komisji Honorowej przyznano pozytywną opinię w sprawie

nadania tytułu honorowego dla Nadleśniczego Mirosława Macherskiego. Następnie odczytał

życiorys kandydata. Sekretarz dodał, że stosowny akt nadania i statuetka zostaną wręczone w dniu

25.05.br. na Powiatowych Obchodach Dnia Ziemi i Lasu połączone ze 100- leciem Nadleśnictwa

Koła.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały

projekt uchwały.

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

nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego", W głosowaniu jawnym

uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVII/318/2018 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że decyzją Kapituły kolejne statuetki otrzymają

Henryk Perzyński oraz Robert Andre.

Radny Albin Rudniak dodał, że Nadleśniczy Mirosław Macherski z końcem września odchodzi na

emeryturę.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Zgłosił kandydaturę Leonarda Jaroszewskiego.



Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. Mając na uwadze dobro pacjenta

zapewnienie mieszkańcom szerszego zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych uzasadnionym

jest rozszerzenie zakresu świadczeń leczniczych Oddziału Wewnętrznego II z pododdziałem

Diabetologii o świadczenie kardiologiczne. Uzasadnionym jest także utworzenie nowej komórki -

Poradni Pediatrycznej jako poradni kontrolnej pohospitalizacyjnej.

Przedłożone zmiany mają charakter porządkowy i wymagają dostosowania Statutu do aktualnie

obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kole.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego i Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowały

projekt uchwały.

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

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

głosowaniu jawnym uczestniczyło 21 radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XLVII/319/2018 i stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że szczegółowo omówił proponowane zmiany na

posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Przedstawiła dodatkowe zmiany, które powstały po

terminie przesłania projektu uchwały (załącznik li 11 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 21

radnych, za - 21, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

oznaczona Nr XL VII/32 0/2 O 18 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Wieńczysław Oblizajek udzielił odpowiedzi na bieżąco.

Ad 17. Wolne glosy i wnioski.

Radny Józef Rybicki

Poinformował, że przy przyznawaniu statuetki "Za zasługi dla powiatu kolskiego" obowiązuje

forma pisemna zgłaszania kandydatów. Prosi, aby się dostosować do obowiązujących zasad.



Radny Grzegorz Fialkowski

Złoży stosowny wniosek na piśmie.

Radny Ryszard Kasiorek

Prosi obecnego na sali dyrektora SP ZOZ w Kole o udzielenie odpowiedzi dot. powołania nowego

kierownika na Oddziale Chirurgii w Kole? Uważa, że sytuacja, która ma miejsce w szpitalu jest

niepokojąca, obawia się że lekarze odejdą do innej placówki.

Dyrektor Cezary Chmielecki

W szpitalu sprawy kadrowe należą do kompetencji dyrektora. Obecny ordynator Oddziału Chirurgii

przechodzi na emeryturę, w związku z tym zamieścił na portalu medycznym ogłoszenie na

kierownika Oddziału Chirurgii. Zgłosiło się kilku kandydatów, z spośród których wybrał jedną

osobę. Złożył obietnicę, że przy najbliższej okazji przedstawi radnym nowego kierownika oddziału.

Na posiedzeniu Zarządu poinformował, że planuje podjąć rozmowy z lekarzami z Oddziału

Chirurgii, dodatkowo nowy kierownik w/w Oddziału planuje spotkać się z całym Zespołem.

Przypomniał, że obecnie trwa rozbudowa szpitala, będzie nowa sala operacyjna, 3 stanowiska do

wybudzania, nowe wyposażenie. Trzeba będzie przeznaczyć dużo środków finansowych na

wyposażenie w/w sal, dlatego nie wyraża zgody na zwiększenie uposażenia dla lekarzy, którzy tego

oczekują. Uspokoił, że Oddział Chirurgii nadal funkcjonuje.

Radny Rafał Ławniczak powtórzył zadane w punkcie 6 porządku obrad kwestie.

Dyrektor Cezary Chmielecki poinformował, że zajmie się zgłaszanymi postulatami.

Radny Marek Świątek proponuje, aby sprawdzić satysfakcję pacjentów szpitala poprzez

odpowiednie ankiety.

Przewodniczący rady Marek Tomicki powiedział, że rola dyrektora SP ZOZ w Kole nie jest łatwa,

dziękuje że dyrektor wysłuchał uwag radnych i przekaże je swoim pracownikom.

Przewodniczący poinformował, że wpłynęły życzenia od przewodniczącej Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego Zofii Szalczyk z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego (załącznik nr 13 do

protokołu)

Ad 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki zamknął obrady XLVII sesji o godz. 1545 _

Protokółowała: ~

Malwina Morzycka przew~tcząCY Rady Powiatu

~, ( Mo~cttQ_ Miz'fe( Tomlcki
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