
BRZ.0002.9.201Ś- ,

Protokół r LI/20ł8

z Ll sesji Rady Powiatu Kolskiego

odh. tej' w dniu 30 sierpnia 201.8 r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad LI sesji Rad Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu Marek

Tornicki o godz. 13°°.

2. Powkanie gości

prze odniczący Rady Marek Tomicki powitał radny. h. przewodniczącego Rady Gminy Kościeka

Czesława Świder. kiego Pana Piotra Mroczkow kiego oraz podopi cznych Ktubu Olimpiad

peejalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kole, przedsrawici ela Wojskov ej Komendy

Uzupełnień w Ko linie mjra ylwina Donarra, Komendanta Państwewęj : traży Pożarnej w Koje j

druhów strażaków mł. A piranta Andrzeja Brzeskiego, ogniom i trza Le zka Mencera starszego

se cyjnego Tomasza Michalaka, drużynę PCK z iceum Ogólnokształcącego w KoL na czele z
Panią Agnieszką Frątczak (opiekunką zespołu) Zofia Roweeka.: ylwia Pokr wc. yń ka, Seba tian

Wysko ki (in truktorzy), dyrektora Waldemara Koligora.

Przewodniczący dodał. że na dzisiejszej se ji go dm)' wiele c ób mianowicie:

- Klub Olimpjad Specjalnych przy OS\\' w Koje, który brał udział w XI Ogólnopolskich Letnich

Igrzyskach Olimpiad p cjaln ch. które odbyły się \v dniach 09-12.06.br w Katowicach,

Chorzowie iMikowie.

- druhó trażaków którz ~'odpowiedzieli na prośbę władz Szwecji ibrali. udział w gaszeniu

pozarów lasów w miejscowo ci Sveg. Przewodnicząc Rady nadmienił, że zastęp ratowniczo-

gaśni zy OBA Koło wchodzi w skład między narodowego modułu do gaszenia pożarów lasów

GFFV.

- drużynę z Lic um Ogólnok ztał ,cego w Kole która wygrała X l Ogólnopolskie Mistrzostv a

Pierwszej Pomocy PCK.

l.' twierdzenie quorum.

Prz wodniczacy Rady stwierdzi) na podstawi listy obecności, iż obrady są prawomocne, w sesji

uczestniczy 18 radnych. Lista obecności w załączę tiu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.



Uwaga] Wg listy obecności obecnych 19 radnych (o godz. 13~~przybył radny Ryszard Kasiore ).

4. Przyjęeie O,[otol olu z XLVnI, XLIX, L esji.

Przewodnie UJcy Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia se [i nie wniesiono uwag

do protokołów, zapoznał się z proto cłami wcześniej ije podpisał.
Przewodniczący Rady Marek Tomicki zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu

uchwały w spra i wprowadzenia zmian w, ieloletniej prognozie finansowej powiatu kolskiego na

lata 2018-2027.

Zaproponował umieszczet ie tego projektu jako pkt 16 a pozostał, punkty przesunąć o jeden.

je zgłoszono żadnych uwag w związku z czyn przewodniczący Rady Marek Tomleki poddał pod

głosowanie zgłoszony wniosek. W głosowaniu uczestniczj lo 19 radnych za - 19, przeciw - O,

wstrzymało się - o. Wniosek został przyjęty jednogłośnie,

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. twierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XLVIII XLIX L sesji.

5. Informacja Starosty z działałnoś imiędzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu adzoru Budowlanego w Kole.

S. Informacja z działalności Powiatowej j Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole za rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpi nia do realizacji w okresie od dnia

01.0] .20] 9r. do dnia 31.12.2020 t. projektu: .Aktywizacja osób młodych pozostających bez

pracy w powiecie kolskim (V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wi dza Edu acja Rozwój 2014-2020.

10. Podięcie uchwały w sprawie zmiany uchwały r XLVn1317/20] 8 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

'unduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny h przypadają cycb na realizację okre 'lon, ch

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 2018 roku.

li. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego .Za zasługi dla Powiatu Koł kiego' .

12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego

zarządzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakresie poboru opłat za parko amc

pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole.



13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych poprzez wyłączenie

z użytkowania, jako drogi publiczne,

14. Podięcie uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg powiatowych.

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

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

kolskiego na: lata 2018-2027.

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy iwni oski,

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rad Matek Tomi ki udzielił gło: u prz wodniczacemu Klubu SOSW w Kole Panu

Piotrov iMroczkov skiemu., który poinformował te Klub Olimpiad pecjalnych trenuje kilka

dyscyplin sportowych dzięki determinacji i zaangażowaniu odnoszą \l iele sukcesów w zawodach

sportowych. W Igrzyskach zaprezentowało się 1000 zaw dnikó 40 trene uw z 18 oddziałów

regionalnych. Oddział Wielkopolskie -Konin reprezentowało pięciu zawodników z Klubu SD W

Koło mianowicie: Kacper Jankowski, Adrian Tralewski Dominika Supeł Jakub Zieliński, Krystian

Małolepszy. astępnie radni i zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć krótką prezentację

multimedialną. z w/w wydarzenia

Starosta Wieńczysław Oblizajek pogratulował odniesionych sukce ów sportowych podziękował za

reprezentację Powiatu Kolskiego na Igrzyskach. następni ~wręczył zawodnikom upominki ..

astępnie słowa uznania zostały skierowane do druhów strażaków Powiatowej Straży Pożarnej w

Kole za ich.pracę' zaangeżowanie podczas gaszenia pożarów w Szw cji,

Gratulacje i życzenia zostały takle przekazane drużynie PCK z Liceum Ogólnol ształcąeego w Kole

oraz obecnym na sesji opiekunkom którzy zajęl! 1 mi [sce w XXVI Ogólnopolskich Mistrzostwach

Pierw z j Pornocy PCK.

Obecny na posi dzeniu mjr śylwin Donart z WKU w Koninie przedstawił informację dotyczącą

warunk6w wstąpienia do tworzącej się 12, Brygady Obrony Terytorialnej Poznani u. Radni

otrzymali informacje re zostanie utworzone 5 batalionów. jeden z nich będzie miał siedzib w

Turku. Utworzenie w/w Brygady b dzie służył wzmocnieniu potencjału militarnego i operacyjnego

jednostek wojskowych. Kandydat musi mieć ukończony 18 r.ż, posiadać obywatelstwo polskie.

odpowiedni pozion wykształcenia osoba taka nie może być reklamowana od służby woj::;ko ej i

nie może być przeznaczona do służbj zastępczej oraz po iadać odpowiednią. zdolność psychiczną i

fizyczną do pełnienia czynnej służby wojskowej.



Ad S.lnformacja. Starosty z dzLałaln.ości międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Obliząjek przedstawił sprawozdanie międzyses jne z pra Zarządu Po iatu

za miesiąc Lipiec- sierpień oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespojonych za

okres od 23 czerwca - 28 sierpima 201 8r. Załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 6. Za I)ytania i interpclac ie.
l. Rat/tU!. Jau Stw,iń ki

~ Zgłosił natężony ruch samochodów ciężarowych, które przewożą węgiel brunatny z Wierzbinku

do Turku na ul. Przemysłowej w Kole. Mieszkańc skarżą ię na hałas, szczególnie \v porze nocnej.

~Dodatkowo zadał pytanie odnośnie planowanej budowy ronda na ul. Piaski iZakładowej.

St(tJ'Qsta WiełlC{Jl'sław Oblitlljek Oc/l}owiedział, że odb to się spotkanie z przedstawicielami kopalni

wójtem Gminy Osiek Mały. Został powołany zespół. który będzie monitorował ten transport. W

skład Zespołu wchodzi wicestarosta Marek Banaszewski przedstawiciele Polieji, PZD w Kole.

pracownicy gminy Osiek Mały. Pojazdy, które przewożą węgiel mają. być odpowiednio

oznakowane nr rejestracyjne, Policja będzie kontrolowała kierowców przejeżdżającycb ut

Przemysłową w Koje. Dodatkowo zespół podjął decyzje, że ruch samochodowy zostani

wstrzymany w dniu 03.09.br. ze względów bezpieczeństwa.

W zakresie budowy ronda Starosta poinformował, że inwestycja ta planowana jest od 2 Jat. Powiat

Kolski czekał aż. miasto uchw •.uli plan zagospodarowania przestrzennego na tym terenie. Obecni e

działki ą wykupowane, aby można było przystąpić do sporządzania dokumentacji. t chnicznej.

Problem stanowi własność jednej z działek ponieważ nie wiemy kto jest spadkobierc , ale została

uruchomiona odpowiednia procedura. ogłoszenie z stało opublikowane. jeżeli nikt ię nie zgłosi

będzie można przystąpić do budowy ronda.

2~RIJdn)lRyszard Ka~'iorek

- Prosił o informację. na temat urnieszczania kallałów nowotechnologicznych w budowanych

drogach na terenie powiatu kolskiego.

-Radn zainteresowany jest też tematem utylizacji styropiany budowlanego

- na drodze od Dębna do Babiała zostały oznakowane drzewa. które maja być wycięte, czy te

drzewa będą usuwane?

Starosta Wieńczy:daw Ohlizajek o(lpowi'edz;ałJ że tam gdzie jest możliwo ~ć to pracownicy PZD w

Kole umieszczają nowe technologie. W odnie ier iu do tematu utylizacji styropianu, to temat ten nie

dotyczy powiatu a gminy, gdzie utworzone są Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunale ch.

Ostatnio otrzymał regulamin z PSZOK z terenu gminy Kościelec. że do Punktu będą przyjmowane

materiały budowlane, na które nie wymaoane jest pozwoleni na budowę. Radni popro 'li, aby na.



następnej sesji naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa przedstawi

informację na temat utylizacji styropianu budo lanego.

1.J!rl&tro.dlllc.zq,.CJLJiJldy Marek Tomie ki

Poruszył lemat realizacji programu usuwania azbestu z pokry . dachov .•')'ch. ~irrny, które się zajmują

zdejmowaniem azbestu i ich utylizacją dzwonią do właści ieli budynków i podają termin
wykonania prac nie zawsze jednak ten termin odpowiada wła icicielowi, wówczas firma nie
wykona pracy

pakiet.

terminie a środki zostaną wypłacone w/w Firmie, Uważa Ze jest w wadliwy

Ad 7. Informacja z działalności Pn latowego Inspektoratu Co adzoru Budm'ł'laucgo ,,' Kole.

Informację na temat działalności Powiatów go Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole złożyła

Pani Izabela August- niak, Poinformo ała że w pierwszym półroczu Zńl 8 f. PINB rozpatrzył 1758
praw w tym wnioski. skargi oraz prośby o informacje i donosy. Na terenie powiatu kolskiego

zarejestrowano ogółem 298 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i 419 zgłoszeń budowy

m.in, budynków mieszkalrr ch, usługowych, handlów ch, gospodarczych j magazynowych.
Jednocześnie przyjęto ] 36 zawiadomień o zakończeniu budowy. PINB po siada wła. ną stron
internetową i stronę BlP.

Pnysblpiono, do dysk.usji

Jak pod względem prawnym uregulowana jest kwestia: korzystania z pasa przybrzeżnego wzdłuż

brzegu jezi ora?

PlNB Izabela A "'llusty,niak

Sprawa własności terenów przybrzeżnych należy do Wód Polskich, Wokół jeziora każdy obywatel

może przejść jeżeli je; t wyznaczona linia brzegowa np. Konini wynosi 3m.

,llaliJm SebastiaJJ Szc.zesiak

Tyl o gdyby jezioro należało do właściciela nieruchomości czyli całości znajdowało się na

terenie jego posesji mógłby zagrodzić dost p do niego i odmówić dostępu. osobom postronnym.

lnjórmacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego została przyjęta przez aklamacją.

Informacja ta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

d 8. Informa.cja z działalaeśei P,owiatmyej iMiejskiej Biblioteki Pubłiezuej w Kole za rok

2,017.

Dyrektor Aleksandra Kowalska omówi a w krócic przedłożoną radnym informację. Biblioteka

stała się mi jscem nie tylko do ypożyczania książek, ale także mi jscem spotkań. dialogu,



informacji i integracji różnych środowisk. Strukturę organizacyjną PiMBP w Kole tworzą:

biblioteka główna. oraz trzy filie miejskie w tym dziecięca. W roku sprawozdawczym biblioteka

zarejestrowała ponad 3 852 użytków aików, Ogółem zanotowano 27 3)8 odwiedzin, W roku

sprawozdawczym zakupiono 965 woL na kwotę 36 93900 zł, biblioteka otrzymała również 917

01. od dobroczyńcć na kwotę 18 507,66 zł. Organizowanj ch jest dużo spotkań i warsztatów dla

osób w różnym wieku które cieszą się duż popularnością.

Uwag do przedstowione] informacji nie by/o. Waba. powyż. zago Informacja z działalnosci

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publieznej w Kola. za 201 rok została przyjeta przez aklamację.

Informacja stanowi załqcznik nr " do protokołu.

Ad 9. P,odjęcie uchwały W Spl'llwie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od

dnia Uł.Ol.2019r. do dnla 31.12.2.020 r. pr-ojektu: ,Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy' powiecie kolskim (V)' współfinansowaucgo ze śl'Odków uropejskiego Funduszu.

Spoleeznego "" ramach Programu Operacyjnego Witldza -.dukacja Rozwój 2014~2020.

Projekt przedstawił sekretarz Andrzej omczyk, Projekt uchwały przewiduje przystąpienie w

okresie o 1.0L20'l9r. do 31J2.2020r. do realizacji projektu: •Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powleci kolskim. V ~~współfinansowań go z EFS w ramach POWER
o wartości ogółem 4933967.67 zł, w tym: w roku. 2019 - w wysokości 2 172 794,96 zł; \I 2020r.-

w wysokości 2 761 172;71 zł.

Z.apytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Pozytywnq opinit(, MI sprawie

projektu przedstawiła Komisja Gospodarcza. Prze ..•vodniczqcy Rady Powiatu Marek Tomteki poddał

pod glosowanie projekt uchwały w 1)1'(IWie zatwierdzenia iprzystqpienia do realizacji HI okre ·te od

dnia Ol.OJ.2D]91'_ do dnia 31.12_2.0201'. projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostaiqcych bez

pracy w powiecie kolskim (V)" wspćłfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202.0- W

glosowaniu ucze: tnieżyło 1" radnych, za - J ! przeciv - O wstrzymało ię - 0_ Uchwala zo tała

podjęta jednogłołnie, oznaczona Nr LU33112018 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu,

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian.y ucbwaly r XLVII1317f2018 Rady POl iata

Kol kiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustnlenia v )'sokości śrudków finansowych

Państwowego Funduszu RclulbUitacji Osób Nłepełnosprav n ch przypadając ch na realizację

określonych zadań z zakres u rchabiUtacji zawodowej i poleczne] osób niepelno prawnych w

Powie-eie Kolskim w 2018 roku,

p.o. dyrektor PCPR w Kole Pani Agnieszka Rusin przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu

KoL kiego w sprawie ustalenia wysoko ~ci środków finan 'owych PFRO przypedaj, tych na



realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej społecznej osób
niepełno prawnych Powiecie Kol kim 2018 m u. Zarząd ·unduszu zwiększył lodki dla

Powiatu Kolskiego o kwotę 51 002,00 zł. Środki t zostaną przeznaćzon na dofinansowani

kosztów działania Wl'Z, Wkład własny powiatu wyniesie ]2% tj. 6 954,54 zł.

Zapytań 7 uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było, Pozytywnq opinię w sprawie

projektu przedstawiła Komisja Spra Społecznych. Przewodniczqcy Rady Powiatu Marek Tomteki

poddał pod głosowan.ie projekt uchwały li! sprawie zmiany uchwały '1' XLVIJJJ17/1fJ18 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości środków.finansowych

Pań "fwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

okreslonyct: zadań z akresu rehabilitacji zawodowe] i ;}'P0łecznf::j osób niepelno,~prawn.ych w

Powiecie Kolskim W 2018 roku, W glosowaniu uczestniczyło J radnych, za - l , pr edw - ()

w trzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie. oznaczona Nr LI/332/2018 i stanowi

załqcznik: nr 6 do protokołu.

Ad 11.. Podjęcie uchwaly w sprawie nadania tytułu hOROI'OWegO .,Za znsl"ugi dla Powiatu

Kols kiego".

aczelnik Wydziału Promo ji Zenon \ a iak omówi} proj kt uchwał. w prawi nadania tytułu

honorowego .Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego'. Proponuje się nadanie tytułu honorowego:

l) Panu Robertowi Andre

2) Panu Henrykowi Perzynskiemu

3) Panu eona' .dowi Jaroszewskiemu- po śmiertnie

Osoby te całokształtem swej działalności zawodowej oraz .połecznej przycz nit . i do rozwoju i

pronlocji Powiatu Kolskiego.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było, Pozytywnq opinię l' prawie

projektu przedstawiła Komi Ja Spra» Społecznych. Przewodniczqcy Rady Powiatu Marek Tomteki

poddał pod glosowanie projek: uchwały w sprawie nadania l tulu honorowego .,Za zasługi dla

Powiatu Kolskiego". W głosowaniu uczestnic: yło /7 radnych za - 17. przeciw - Owstrzymało się

- (J, Uchwała została podję ta jedno gio rnie, oznaczona Nr LI/3 33120J i stanowi załącznik nr 7 do

pro lokołu.

Ad 12. Podjęeie udnvaly w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Koło zadania publicznego

zarządzaDia d.rogami pub.Jiczny:m.i kategorii powiatowej, '" zakresie poboru opłat za
parkowanie pojazdów w słreue płatnego parkowHnia w Kole.

Projekt przedstawił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. W wyznaczonej strefie płatnego

parkowania: v mieście Koło ponad 70.% miejsc parkingowych znajduje się na drogach



powiatowych. część na drogach gminnych i drodze wojewódzkiej nr 270 w Kole, Podjęcie
niniejszej uchwały pozwoli na zawarcie porozumienia po między Zarządem Powiatu Kolskiego a

Burmistrzem Mia 'la Koła określającego zasady wspólnego pobierania i podziarn wpływów z opłat

w wyznaczonej strefie płatnego parkowania w mieście Koło.

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Pozytywnq opinię w prawie

projektu przedstawiła Komisja Gospodarcza, Przewodniczqcy Rady Powiatu Marek. Tomleki poddał

pod głosowanie projeki uchwały w tpra: je przekazoma Gminie Miej. klej Koło zadania

publicznego zarzqdzania drogami publicznymi kategorii powiatowej w zakre je poboru opIat za

parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Kole. W glosowaniu uczestniczyło 17

radnych _CI - 17, przeciw - a wstrzymało się - O. Uchwała została podjeta jednogłosnie, oznaczona

Nr LI/334/2018 i uanowi załqcznik nr 8do protokołu.

Ad tJ. Podjęcie uehwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dntg powiatoW1 eh poprzez

wyłą.czenic z uiytkowanill, jako drogi publiczne.

Projekt przedstav ił dyrektor PZD w Koje Grzegorz Kujawa. Przedmiotowa uchwala dotyczy

wyłączenia z użytko ania odcinka drogi powiatowej w całej długości między Kramakiem a

Szarłatowem l drugiej w pełnej części drogi 34_ przej cie powyższych dróg związane jest z

r alizacją inwestycji Budowa drogi powiatowej Łuczywno- Drzewce "

Zapytań i uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było, Pozytywnq opinię w sprawie

projekn: przedstawiła Korni da Go ipodarcza. Prze l· odniczqcy Rady Powiatu Marek. Tomteki poddał

pod głosGWanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg po." tatowych poprzez

wyłqczenie z użytkowania jako drogi publiczne. W glo.wwal"liu uczestniczyło l radnych, za - J ,

przeciw - Owstrzymało się - O. Uchwała została podięta jednogłośnie, oznaczona r L!/335120 J 8

i stanowi załqcznik nr 9 do protokołu,

Ad 14. Podjęcie uebwnły w sprawie pozbawienia dróg kategorii. dł"óg powiatowych.

Projekt przedstawił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. Projekt uchwały dotyczy p zekazania

na rzecz gminy miejskiej w Kole ulic na części wyspowej miasta, W większości są to ulice

oderwane od ciągów drogov ch tzw. ślepe odcinki, które nie spełniają d finieji drogi powiatowej.

Gmina Miejska Kole wyrazi zgodę na przejęcie powyższych ulic. Zgodnie z wcze śniejszymi

ustaleniami Powiat przejmi ul. Jana Pawła II, pod warunkiem że Gmina Miejska w Kole ureguluje

stan prawny działek znajdujący się przy wlw ulicy,

Radny Jan Stępiński wyraził aprobatę w odniesieniu do uregulowania stanu prawnego ulic w

mieście Koło.



Pozytywnq opinię w sprawie projektu przedstawiła Komisja Gospodarcza. Przewodniczqcy Rady

Powtatu Marek Tomleki poddaj pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie pozbawienia dróg

kategorii dróg pov tatowych; W glosowaniu uczestnicz lo 17 radnych, za - 17, przeciw - O

l' strzymało Ją - O. Uchwala zo tała podjęta} dnogłosnie. oznaczona ''r Lll33612018 i Janowi

załącznik nr 10 do pro tokolu.

Ad 15..Pedjęeie uchwały w sprawie ',"'pro" adzeula zmian w budżecie powiatu na. 2018r.

Skarbnik Zygmunt ołtysiak poinformował, że naczelnik Amelia Woźniak szczegółowo omówiła

proponowane zmiany na po iedzeniu Komisji Budżetu iFinansów. Przedstawił jedynie dodatkowe

zmian które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik nr 11 do protokołu.

Komisja Budżetu iFinansów poz. tywnie zaopiniov ała projekt uchwały.

Prze odniczqcy rady Powiatu Marek Tomteki poddal pod glos()'"wanieprojekt uchwały w prawie

wprowad.....enia zmian l budżecie powiatu na 2018r. W glo owaniu jawnym ucze tnieżyło J

radnych, za - 1 ,przeclw - O wstrzymało się od głosu - o. Uchwala została podjeta jednoglo 'nie,

oznaczona Nr L//337/2018 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu:

Ad 16. PodJęcie uch, ały w . pra ie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie fnaosowej

powiatu kolskiego ua lata 20 8-2027.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformov aj ze projekt uchwał. w sprawi.e wprowadzenia zmian w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kol kiego, ynika z na 'tępuj c ch przyczyn:
1. ZmiW1)' wyniku fman owego i zwiększeniem planu przychodów o nadwyżkę z Jat ubiegłych o

kwotę 1 127799.93 zł.

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20.18 rok

Komisji Budżetu iFinansów pozytyw ue aopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomleki poddał pod glosowanie projekt uchwały \1 sprawie

wprowadzenia mian w wieloletniej prognozie fina n owej powiatu kol kiego na lata 2018-2027.

W gloso aniu jawnym uczestniczyło l radnych, za - 17, przeciw - (), wstrzymało się od g/o u-O.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. oznaczona Nr Li/33 120N; i tanowi zalqcznik nr 13 do

protokołu.

d . 7. Odpowiedzi na. zapytania i interpelacje.

tarosra Wieńczysław Obliząjek udzielał odpowiedz' na bi żąco.



Ad 18. Wolne gin. iwnioski.

Przewodni eząc Rady Mar Tomicki zapros H serdecznie wszystkich na dożynki powia towo-

gminne. które mają się odbyć 02.09_br. oraz na uroczystą sesję, która odbędzie się 20.09.br, w LO

w Kole z okazji 100- lecia odzyskania przez Polskę iepodległości, 100. rocznicy wybuchu
Powstania Wie kopolskiego i20 -lat Powiatu Kolt kiego.

Ad 19. Z.amknięcie ob •.ad.

Przewodniczący Rady Marek 'Iomicki zamknął obrady LI S sji O godz. 1:52)

,/-------Protokółowała:

Malwina Morzyeks

f\ fflQ}1~~-e__
Przewodniczacy ady Powla tu
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