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BRZ.0002.8.2018

Protokół nr U2018
sesji Rady Powiatu Kol kiego

z
odbytej w dniu 0.3.08. 2018 r.
( sesja na

WH' os-ek)

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad L sesji Rady Powiatu Kolskiego
Powlatu Kolskiego

Zdzisław Dornański

dokonał

Za-cel przewodniczącego

o godz. 1300 .

2. Powitanie gośd.
Wiceprzewodniczący
prawomocne,

Rady stwierdził

w sesji uczestniczy

Lista obecności w załączeniu

na podstawie

listy obecności

, iż obrady są

15 radnych.

stanowi załącznik nr 1do protokołu.

3. Stwierdz nie quorum.
W'ceprzewodniczący
prawomocne,

Rady stwierdził' na podstawie listy obecności)

w sesji uczestniczy

załącznik nr 1 do protokołu.

iż obrady są

5 radnych. Lista obecności w załą zeniu stanowi

Rady

Ad 4. Pudjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budźe e
Powia u Kol kiego na 2018 r.
Naczelnik Wydz.iału Finansów Pani Amelia Woźnial

p zedstawiła projekt uchwały

dotyczący 'Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na.2018 r.
Główne zmiany związane są ze zwięk z' niem środków finansowych na przebudowę dróg
powiatowych w tym:
a) Przebudowa dróg powiatowych

w Gminie Bablak - 10000000

zł. :

na" Przebudowę d ogi powiatowej nr 342.7 w miejscowości Kiejsze,
h) "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowe] nr 3426P Hilerowo _Trzebuchów
ej-zwiększenie środków o 100000,00 zł.
c)

l'

zł.

Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie zwię szenie - 113800,00

d) "Przebudowa ulicy Szkolnej , Przedczu", zwiększenie - 00000,00 zł.
e)" Przebudowa d ogi powiatowej nr 3413P"IN miejscowości Długie' -; zwiększenie o

100 OOO~OO
zł.
Ponadto z viększa się dotację celową (pismo Wojewody Wielkopolskiego

z dnia

23.07. 2018 r. -zwiększenie dotacji e środków pochodzących z ogólnej rezerwy
budżetowej. )- dla Domu Pornocy

połecznej Sióstr Ortonistek w Kole prz ulicy Bliznę] w

Kole z. przeznaczeniem jej ns inwestycję:
". akup i montaż dźwigu osebowege dla Domu Pomocy połecznej

VI

Kol .przy ul.

Blizna 55",. mianowicie w( dz. 852.rozdz .. 85202 par.G190 )-.zwiększa się środki

finansowe de wysokości 235. 440,00 zl.
"\Ąllceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański poddał pod głosowanie projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian

w budżecie powiatu na 2018 r.

W glu sowaulu jawnym uczestniczyło 15 radnych

za-15 radnych, Przeciw: O,wstrzymało

się od glo .u: O.
U chwała została podjęta' ednogłośnie, oznaczona Nr L/330/20 1.8i stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.

AS. Wolne głosy i wnioski:
Radny Ryszard Kasiorek - wskazał na problem związany z drogą powiatową Józefowo-

Bogusławlee twierdząc iż na tym odcinku utworzył się głęboki rów i w asfalcie tworzą się
dziury, w związku z tą ytua ją prosi o uzupełnienie tego odcinka.
Radny Jan

tęplński :

1) zaproponował, aby naprawić kawałek chodnika przy kwiaciarni na ulicy
Wojciechowsk.iego~ twierdząc .iż iest tam duży natłok samochodów i test to uciążliwa
sytuacja a koszty naprawy tego odcinka wg radnego nie były by zbyt wysokie.
2) Czy można wyznaczyć nowe miejsce parkingowe przy Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa?

Starosta udzielił odpowiedzi

na L sesji Rady Powlatu Kolskiego:

l) Starosta wobec powyższego odpowi edział, iź niektóre zadania mogą zostać

ze względu na brak wykonawców .poza tym ko zty wykonania tych robót

niezrealizowane,

są bardzo wysokie, wręcz horyzontalne i nie ma się kto podjąć realizacji tych inwestycji.
Starosta podkreślił, iż ten problem wy tępuje nie tylko w naszym powiecie.
2) Jeżeli· hodzl o miejsce parkingowe przy Agencji Restrukturyza f i Modernizacji
Rolnictwa Starosta odpowiedział, iż była propozycja Starostwa

I

aby Agencja opuściła

budynek w celu przeznaczenia go na potrzeby własne Starostwa, np. na prowadzenie

Warsztatów dla Osób Niepełne 'prawnych, natomiast stanowisko ARilvlR "" tej sprawie
było odmowne.

Ad6. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański zamknął obrady L sesji o godz 13J5•
Protokółowała:
Aldo la Bą~owska
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