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r LJUJ20l8

esji Rady Powiat

odbyte] w dniu 27

\1

J

Kol 'kiego

l'""e inia 2018 r.

L.Oh arele e ji
Otwarcia obrad LIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu Marek

•'ornicki o godz. l ]~a.
2. Po itaui.c go' ci
Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitaj radnych Preze a Zarządu Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brdowie druha Wojciecha Kołodziejskiego, druhny O P Brdów, Panie zł cła
Gospodyń Wi jskich z Rzu howa, komendantów

traty komendanta Policji, naczclnikó

wydziałów, media,
Przewodniczą, y Rady wspomniał, ze na sesji goś m Prezesa Zarządu O P Brdów druh
Wojciecha Kołodziej
podczas"

iegio i druhny z OSP Brdó

n Mistrzostw

które w miniony

o

Polski Straże ów

ponieważ kobieca drużyn c , zajęła 2, miejsce

hotników \ Ratownictwie Wodn m i Powodziowym

le kend odbyły się w Lichemu Stałym.

atomiar t Panie z Koła Gospodyń Wiejskiech w Rzu howie, ząjęl J miejsce w kat gorii
"Wielkopolskie słodkości" oraz Ił mi jsce

wi lkopolskiej 11 podczas VI1l Festiwalu
dnii 9 września 2018 r. na tereni Wyspy

\11,'

kategorii "Najlepsza potra

a tradycyjna kuchni

radycyjnej Kuchni Wi lkopolskiej" organizowanego w
I

d arda w Zaniemy 'lu.

Następnie Prz wodnic Ze cy Rady Marek Tomicki dokonał podsumowania V kadencji Rady Powiatu
Kolski go. Przyponu jat ż wybory odbyły się w dniu 16 listopada 20141". W skład Rady Powiatu
Kol kiego weszło 21 radnych. Pierwsza sesja V kadencji Rad Powiatu odb la się w dniu Ol
grudnia 20]4r. podczas. której dokonano wyboru przewodni zą 'ego Rady Powiatu

wiceprzewodnicz

cych Rady oraz dokonano v..l boru Zarządu Powiatu Kolskiego.

Czteroletnią pracę Rad. można
- odbyły się -2 sesje,

liczbach przedstawić następująco:

tym 2 uroczyste

- podjęto 339 uch wat
- odbyło si 216 posiedzeń 6 stałych Komisji Rad,

Rada Powiatu czterokrotni

udzielała absolutorium Zarządowi Powiatu oraz
budżecie, Przedmiot m obrad były

zdrowia, ochrony

prawozdania z ich wykonania oraz

uchwalała budżet. rozpatrywała

w ciągu roku dokonywała

zmian w

sprawy z zakresu edukacji. pomocy społecznej

ochrony

śr do iska, prz ciwdziałania

ilkakrntni

b zrobociu

dróg publiczny h. b zpie zeństwa

obyv ateli, Serdeczni _ podzięko ai wszystkim radnym za 4 lala wspólnej pracy, za zaangażowanie ~
pomoc,

Starosta Kol. ki

w

az

prz '\ odnicząc m rad

złożyli na

ce radnych powiatu kolskiego V

kadencji 2014-2018 podziękowania i upominki,
Starosta Kolski Wi ńczysłav

Oblizajek

\, imi niu Zarządu Powiatu

01 kiego. podległych

służb.inspekcji, jedno tek organizacyjnych i wydziałów s rdecznie podzięko
koleżeńską współpracę .. odkreślił

sprawa b. la merytoryczni

al radl ym za dobrą,

v radzie nie było widać żadnych różnic politycznych.

Ż

omawiana na komisjach

każda

przez co na sesji ni . było niepotrzebnych

dyskusji. Przez 4 lata pracowano dla dobra mieszkańców Powiatu Kolskiego. Zaprasza wszy tkich,

aby poszli na zagłosować n.a zbli . jących się wyborach,
Przewodniczący Rady
dominował

i troska o wspóln

kompetcnej

współprac"
życzliwo

ar k . omicki dopowiedział.

L

i-o

radnymi

ŻJ

w o ccne] Radzie przede

szy tkim

dobro mie z ańców Powiatu. Dobrze wspomina

Na posi dzeniach korni ji oraz

esjach Rady Powiatu było widać dużo

zrozum i nia i ni h ło podziałów polityczn ch, Życzy wszystkich dobrych wyników

w zbliżających si

3....Stwierdzenie

yborach a przede w'zy stkim zdrowia.

gdorum.

Przewodniczący Rady stwierdził' na podstawie listy obecności. iż obrady są prawomcen

, w esji

uczestniczy 2] radnych. Listu obecności w za~ czeniu, stanowi załącznik

II

do prutokolu.

Prz wodniczący

~l

nie wmestono

Rad

poinformował,

że do chwili

rozpoczęcia

se

uwag

do protokołów, zapoznał si z protokołami \ cze niej ije podpisał.

Przewodniczący Rady Po iatu Marek Tomleki zadał pytanie czy ą uwagi do przesłań go porządku
obrad?
Nikt nie zgłaszał uwag, w związku z

t

m porz_ dek ob ad brzmi następująco:

1. Otwarcie e 'ji przez Prz wodnicżąćego Rady Powu tu,
2. Powitani .
3,

twierdzeni

quorum.

4. Przyjęcie protokołu z LI i LI .esji.

5.. Informacja

tarosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zap tania i interpelacje.
7. Inform cji o stanie realizacji zadali oświatowyc

za rok 2017/2018 w tym o

nikach matur i

egzaminów zawodów ch,
8.

Ir formacja o

ZłOWI

ych oświadczeniach

9. Informacja o przebiegu

za 2017r.

majątkowych

wykonania budżetu pov iatu kol kiego, kształtowaniu

się wieloletniej

prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027 oraz wykonaniu planu finansowego
arnodzielncgo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
lfl. Podjęcie

uch, al

sprawie

organizacja ni pozarządowymi

uchwalenia

te uch

oraz podmiotami. o których mo, a

zatrudnionych
12. Podjęci

sprawie ustalenia

ały

w pólpracy

"Programu

24 kwietnia 20031", o dzial Iności pożytku publicznego

11, Podj

Koje za l półrocze 2018 roku ..

wymiaru j

Kol kiego

z

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

ariacię na rok 20019'.

iwolon
Ze

'oN

Powiatu

sad rozliczania

zasu pracy nauczycieli

w ~z olach i placówkach prowadzon. ch przez Powiat Kolski
prawie uchylenia

uchwał

u °hwały

r XLVI"07/2018 Rady Powiatu

dnia 27 marca 20181". w sprawie wyrażenia zgody na zbyci ~ w drodze darowizny

Kot kiego z

nieruchomości

Powiatu Kolskiego ..
13. Podjęci

w sprawie

uchwały

opłat za usuwanie

par

0\

anie pojazdów

na par ing ch

strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
14. Podjęcie

uchwały

sprawie

zmiany uchwały Nr LI/332/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia

30 sierpnia 2018 roku w sprav rle ustalenia ""'Yokości środków finansowych
unduszu R habilitacji Osób Niepełnosprawuj ch przypadający

Pań t wowego

h na tealizaej . określonych

zadań z zakresu rehabilitacji zawodów j i polecznej osób niepełnosprawn

ch w Powiecie

Kolskim w 20 18 roku,
15, Pcdj Cle uchwały w sprawie uchw Ienia Statutu Powiatu Kolskiego.
]6. Podjęcie uchwały w sprawi

uchylenia uchwały nr XLU!290/2017 Rady Powiatu Kol kiego z

dnia 28 grudnia

2017 roku

przeznaczeniem

na finansowani

wcześniej

zaciągniątych

W

sprav ie: zaciągnięcia

p anowenego

długoterminowego

kredytu

bankowego z

deficytu powiatu w roku 2018 oraz spłatę

kredytów,

17. Podjęcie uchwały w •prawie wprowadzenia zmian w budże cie powiatu na 2018 rok.
] 8. Podjęcie u hv ały

V·l

sprawi

wpro vadzenia zmian w wieloletniej

Powiatu Kol kiego na lata 20] 8~2027..
19. Odpowiedzi na zapytania j int rp lacje,

20. Wolu gło y i wnioski.
21. Zarnkni cie obrad.

prognozie

finansowej

Ad 5. Informacja'

'tnrosty z działałno 'ci międzyse~y jnej Z,arządu.

Starosta Wień zy ta\ Oblizajek przedstawił sprawozdanie

mi dzy esyjne z prac Zarządu Powiatu

za mieniąc wrzesień oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych za: okres od
9 sierpnia

- 21

śnia 20 Sr. Załącznik nr 2 do protokołu.

WIZ

tarosra w swoin

wystąpieniu

\ spomnial, że po orlej iu na mery turę Pani Uf żuli Pol wsklej na stanov ,iko dyrektora PCPR w

Kole została powołana Pani Agnieszka Rusin a w tvyrdzial Komunikacji została wyznaczona do
pełnienia obowiązków Pani
a koniec

VIi

ere: a Nadolska.

'stąpienia Staro ta Kol ki złoż, ł serdeczne podzięko» ania dla żeńskiej drużyny OSP

Brdów, która zajęła 2. miejsc

Rato vnictwie Wodn

In

XII Mistrzostw

podcza

i Po odziowym, które w minion

W kład druŻ) ny \ eszły: Magdalena

Pol ki Strażaków

Ochotników

w

weeke ad odbyły się w Lich niu taryrn.

Kicińska, A~ata Z olińska, Edyta Zalewska j Agnieszka

Przesankowska,
Starosta wspomniał także, że sukc s odniosła męska drożyna OSP Brdów w kładzie: Wojciech
Kołodziejski,

zezerblak i Karol Kwiatków ki. Druhowie zajęli 2.

la" 'ornir Pietrzak, Radosła

miejsce w zawodach budowania ••vału prz ciwpowodziowego,

ast pnie łowa uznania został

. kierowane do Pań z Koła Gespod

ń

Wiejskich z Rznchowa za

zajęcie I miej, ca w kategorii "Wielkopols ie słodko ici" oraz II miejsca w kategorii " aj lepsza
I

potrawa

tradycyj ta

kuchni

wielkopol kiej"

WieJkopoI::;kiej" organizowanego

VlIl

podczas

F, sriwalu

Tradycyj 1ej

w dniu 9 września 2018 r. na terenie Wyspy

Kuchni

Edwarda w

Zai iemyślu, Pani r prezentowały Powiat Kolski w składzie Róża' wiątek, Renata Chwiałkowska,
wa Zawadzka, Marzena Ka olak. Na F tiwalu towarzyszył Panią Wicestarosta Kolski Marek
Banaszewski.
tarosta Kolski \Vi ńczysław Obliszajek iprzewodniczący Rady Marek 'omicki złożyli gralula je i
'Wręczy l i upominki.

Starosta Kolski podzięko .al obecnemu na se 'Ji dyrektorowi
Wald_mar,owi Koligotowi

za udostępnienie

iceurn Ogólnokształcącego

ali na potrzeb

uroczystej

w Kole

sesji Rady Powiatu

Kolskiego w dniu 20.09.br.

Głos zabrał Wic staro ta Marek Banaszew ki.który powiedział że na apro zenie
MaI.' załka Woj _wództwa
M niu 'zk:i

\v

Poznaniu

Wielkopolskiego,

uczestniczył

Wieikopols iego Naucz -ciela Roku.
Przewodniczący rady Marek

w

27 września
uroczystej

Okazało się,

w Teatrze \ i lkim im. Stanisław

Gali podsumowującej
ź

arka: Woźniaka,

wśród laureató

Hl

ornicki - dyrektor Zespołu Szkół w Bogusławieach.

końkur

o tytuł

dy ji znalazł si

Ad 6. Zapytania

i interpel:łcje.

RadIUl Jau Slęp iJ isk i
l. zwrócił uwagę na zdegradov aną nawierzchnię chodnika na moście na ul.
Mając na u adze, że zaraz przyjd

przymrozki

zwraca si

Z

ienkiewicza w Koje.

prośbą ab. chodni

szczególnie po

] _wej stronie był zabezpieczony przed okre em zimy'

2, prosi o interwencj
wyremontowana ulic

przez Powiatowy

Zarząd Dróg

Kole. poni waż oddana do użytku,

Przemysłowa w Kole jest znów dewastov al a przez samochody ciężarowe.

zczególni - chodzi o od inek gdzi

nie m chodnika. Zaproponował aby pracownik PZD

Kole

pilnował t go fragmentu ulicy i zwracał uwagę kierov 'com aby nie niszczyli drogi,

Rcu[ilV'

,'lurek Kowulew.~:ki

Prosi o do onanie remontu nawi rzchni następujących odcinków

dróg:

- droga od Kłodawy w kierunkr Dąb owic na odcinku drogi Kaleń Mala- Jasieniec w i_
runku
Bud

_l

te;

- droga do Rdutowa;
~ Ko erz - Dąbrowice (na odcinku łuku).
Jedn cześnie

'taroście

Korskiemu

drogi w m, Turzy nów,

korytowaru

materiały

dzi, kuje

budov lane dla P

po zez rzony o l

i Powiatowemu

Zarządowi

tóra była zni zceona przez samochodj

. Mieszkańcy

ą zadowoleni, ponieważ

Dróg

w Kole

za

ciężarowe wiozs ce
pas drogowy

został

D1.

Dziękuje za przeprowadzenie remontu drogi \ m. Trzebuchów, Informuje, ze zwróci się do Komisji
Gospodarczej

aby przy okazji

kładunia wniosków do projektu budżetu na 20191'. wystąpić do

Zarządu Po iatu Kolskiego z prośbą o zabezpieczenie

środków z przeznaczeni m na wsparcie

finansowe dla jednostek O P:

PrzewO,(I,lKMCl'

Radv Marek Tomieki

I. Zarząd OSP w Brdowie zwrócił się do Zarządu Powiatu z pro 'bą o dofinansowanie

zakupu

silnika zaburtox ego do łodzi.
2. Radni gminy Babiał na se ji zadali następujące zapytania:
- dlaczego ••. gminie Osiek Mały wjazdy do posesji j .t wykonane solidni j nil. podobne zjazdy w

gm, Babiaki Przede wszystkim chodzi o materiał które tanowią podkład do tych nawierzchni.
- Kto odpowiada za stan jezior na terenie Powiatu Kolskiego. Prosi naczelnika Wydziału Ochrony
Środov i ka o przygotowanie odpowiedzi w tym temacie.

Dziękuje Zarządowi Powiatu Kol kiego za przekazanie środków na dokonanie remontu drogi, która
tanowi ciąg komu:nikacyjn

drogi Bablak - Dębno Królewskie.

Radnv A/Mn Rmllliuk.
Zgłasza że na. drodze Rybno- Przedecz w rowach znąjdują si wo .ki ze śmi darni.

d 7. Informacji o stanie realizacji zadań oświato ych za rol 201712018 lV tym. o

nikach

matur i eg:ułminó'w za. vedo ",)'ch.
Informację

prz dstawiła

Szkudłarek.

Informacja

zast pca naczelnika
zawi

przedkłada się na wysokość

uczniów nie je
Dorota

W

Kol

najistotniejsze

Oświaty

Kt Itury

dane, m.in, dot cząc

i Sportu

ubwencji, \V roku szkolr ym 2017/2018 odnotowano

ukcesy

Ze uczniowie szkól ponadgimnazjaln

Dorota

liczl y uczniów, która
padek o 45

to zły wynik, W szk łach została urn borniona taka sama liczba oddziałó

zkudlarek podkreśliła

odnoszą duże

wystaw

L

fi

Wydziału

. Pani

b pomimo braku. środków

w dziedzinie sportu. Na dzisiej zej sesji radni mają możliwość obejrzeć

która jest efektem projektu który trwał w 2016r.
wraz z nauczycielami przez l 5 roku jeździli

czniowie ZS

J O. ZSR:CKU i ZSE-A

o 2 tyg. na Uniwer ytet A. Mi kiewicza w

Poznaniu, gdzie razem z profesorami i stud ntami opracowali kawałek historii języka lokalnego
którego wynikiem są książki, które radni otrzymali na koni c kadencji.
U ag do przed tawione] informacji nie było. Wobec powyższego

Informacja o stanie realizacji

zadań OŚWlul{)wych za rok 201 /2018 w tym o wynikach matur i egxaminćw zawodowych została

przyjęta przez aklamację. Informacja

Ad 8. Informacja
Przewodniczący

fanowi zalecznik nr 3 do protokołu.

o :..dożo.nYc]Joświadezeniach
rady Marek

Dlajątko,

omicki poinformował,

pov••.iatowym podmiot dokonujący

samorządzi

że zgodnie z art, 25 c ust ]2 ustawy o

analizy o wiadczeń majątkowych

przedstawia

lub złaz, ł

po terminie,

radzie powiatu informacje o osoba h. które nie złożył
siwi rdzonych

ni prawidl wościach

nieprawidłowościami.

podjętych

ch za 2017r.

oświadczenia

działaniach

w związku

ze

Zostały przed tawione następuj ce informacje o złożonych oswiadczeniach

majątkowych:
- Przew dniezacego Rady Powiatu;
- tarosty Kolskiego, którą przed tawił ekr tarz Andrzej
Przewodniczący Marek Tomicki poinformował
- Wojewod
-

srwierdzon' mi

Wi lkopol kiego

aczelnika Urzędu. karbowego \v Kole,

omczyk.

że wpl -nęły także informacje od:

w których podano, że wszystkie wymagane
majątkowe w wymaganym USIa owo termini

uchybi

ń.

lnformacje stanawio załqcznik

Ad 9. Informacja

O przebiegu

pr-zepisami prawa osoby złożyły oświadczenia
i podczas
analizy nie stwierdzono w nich rażących
I

nr 4 do pron kołu.

konania

budżetu

po

i~ltu. kol kiegol

wleloletnłej prognozy łinansowej pm iatu k.olskiego na lata 201
finansowego

amodziclQcgo

Publlezueg«

1 'L:taltowaniu

si~

2027 oraz wykenaaiu planu

Z-akladlll Opieki Zdrowotnej

w ' ole ZQ I pólrol'Zc

20 8 roku.
Przewodniczący Rad
budżetu powiatu

Powiatu Marek Tomicki stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania

kot kiego za l półrocze 2018r., o kształtowaniu

finansowej pm lalu kolskiego na lata 2018-2027
Kole za ] półrocz

OfPZ

prognozy

wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w

2018r. była przekazana radnym na sesji

terminie do dnia 31 sierpnia

ię wieloletniej

dniu.o

sierpnia br. na płytach'

D

W

r. In orrnaeja była omawiana przez. skarbnika Z gmunta Sołtysiaka

na posie dzeniu Korni ji Budżetu i Finansów. Korni ja pozy ty vne z-aopiniowała w/w info rnację.
Przewodniczący

Rad

stv ierdzil, że wobec braku jaki hkolwiek

uwag ze . trony radnych.

przedłożona Informacja zostaje prz jęta przez ak lam cję. lnformacja la stanowi zalqcznik nr 5 do
protokołu.

d 10. Podjęcie uchwal
orga.nizacjami

w pra

pozerządowymi

je uchwalenia

,Programu

oraz pedmiotami,

współpracy

o których

Powiatu Kolski.ego z

art. J. ust. 3 u tawy z

mowav

d.nia 24 kwietnia 2003r. o d7.ialalno ci peż tku publicznego i \ olontana.cie na rok 2019".
Projekt uchwaty przedstawił

Dorota Szkudlarek, Poinfor nowała, że art, Sa ust. l ustawy

24.04.2 03 to u o dzia alnoś ci pożj tku publicznego io wolontariacie

jednostki

samorządu

t

rytorialnego

obowi ązek uchwalenia

Zgodni

z w/w ustawą współpi ac fi ta może cdby

dnia

nakłada na organ stanowiący

rocznego

organizacjami pozarządów mi oraz. z podmiotami. o których mowa

Z

W

planu

współpracy

z

ano 3 ust. 3, tejże ustawy,

ać się w szczególności

w

formie zlecania

organizacjom. pozarządowym realizacji zadań publiczny h. Zlecanie może mieć formy powierzenia
lub wspierania realizacji zadani .
Dyskusji nad projektem uchwał.

nie było. Korni Ja 'praw

połecznych pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczqcy

rady Powiatu Marek TomicKi poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprał fe

uchs alenia "Programu
podmiotami,

(J

wspćłpra

Powiatu Kolskiego z organizacjami

pozarzqdowymi

oraz

który h mowa w arf, 3 ust. 3 ustmlly z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku

publicznego i wolontariacie na rok 2019". W glosowaniu j(lwnym ucze tnieżyło ]8 radnych za -

18. przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie
1łJ i . fanowi załącznik

LIll/340/20

d

I. Podjęcie- Ufh\\raly

nauczycieli zatruantonych

nr 6 do protokołu.

sprawie

W

ustalenia

w 'zkolach

Projekt uchwały przedstawiła

dydak ycznych

Dorota

obowiązkowy

prowadzonych
tygodniowy

pełnym wymiarze
wyraził

ach roku

i zasad

M·zliczania czasu pracy

pro, ad onych przez Powiat Kolski,

zkudlarek, Llstala się. zasady rozliczania ty odniowego
dla których ustalony plan zajęć jest różny w

I
zkol:nego. Tyg04iowy

wy ho awczych

szkól/placówek

wymiaru

i placówkach

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
poszczególn Ich oh

oznaczona Nr

lub

prowadzonych

opiekuńczych,

Powiat

przez

wymiar godzin

Kolski

wymiar

obowiązkowy

ustala

godzin zajęć

przez

nauczy.

się na 20 godzin.

zajęć dydaktycznych

nauczycieli

I l

Natomiast

zatrudnionych

godzin v kształceniu zaocznym i v no. i 18 uodzin. Związki

w

zawodowe

swoj~lopi li .

Dyskusji nad projektem u hwały nie było. Komisja

połe znych pOZ l wnie zaopiniowała

praw

projekt uchwały.
Przewodniczac

rady Powiatu Murek Tomteki poddał pod glosowanie projekt u hwaly w sprawie

ustalenia ~ miaru i za ad rozliczania czasu pracy nauczycieli zatrudnionych
placówkach prowadzonych przez

POl

w szkołach

i

im Kolski. W gloso aniu jawnym uczestniczyło .18 radnych,

za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O, U. hwała została podjęta fednogłosnie,
oznaczona

'r LIJJ/3-J1120J l i uanowi załqcznik nr 7 do protokołu,

Ad 12. PodJęcie

uchwały

w sprawie uehyłcoia uehwały

: r

V/307120l8

Rady Powiatu

Kolskiego 7. dnia 2'7 marca 2018r. "' Hpr , ie v rnl.CD.~l zgody na zbycie w drodze darowiz:n

f

n.ieruchomości Powiatu Kolskiego.
Projekt

uch al

od z tała

inspektor

Agnieszka

aintere cwana nab ciem w drodze darowizn
mieszkalnym

ieloro lzinn

Sienkiewicza

fi

Witkowska.

Gmina

Miejska.

Kolo

była

nieruch mości gruntowej zabudowanej budynkiem

będ cym własnością Powiatu Kolskiego, położonej w Kole przy ul.

j ed nakże

ze

względu

na

brak

środków

finansów ch

na

remont

w/w nieruchom o ; 'i od tąpili od zamiaru przejęcia ni ruchomo "ci.
Dyskusji nad proje tern uchv ał

J

ie było, Komisja Gospodarcza pozy t

nie zaopiniowała projekt

uchwały.
Pr. sewodni .zqcy rad Powiatu
uch lenia uchwały

f}'

łarek. Tomteki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

XLV/3D7/201

wyrażenia zgody na zbycie

111

Rady Po iatu Kolskiego z dnia 27 marca 201 r: w sprawie

drodze darov izny niem homo' i Powiatu Kolskiego,

W glosowaniu

jawnym uczestniczylo

radnych. za - 18, pr..•eci -

1

została podjęl{Jjednoglo 'nie, oznaczona Nr LllJ/342

d 13. Pndjęeie uchwal.
ttzłlwnych

,.

Oj

wstrzymało się od głosu - O. Uchwala

Ol i stano i zaiqcznik nr 8 do protokołu.

prm:vie opiat za. usuwanie i parkowanie

pojazdów na parkingach

na terenie Po viaru Kolskiego.

Projekt uchwał
organizacji

ławomir Wojty iak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach i

przedstawił

publicznego

transportu

że z rodnie z art. BOa ust. 5f U lawy

zbiorowego .. Poinf rmował

nałażono n. Staro tę Powiatu

z dnia z dnia 20 cz<~wca 1997r.. - Prawo o ru~+ drogowym,
obowiązek wyznaczenia jednostki

do u suwania pojazdóv oraz prowadzenia parkingu

natomiast Rada Powiatu posiada komp tencje do ustal nia corocznie w d

trzeżonego.

dz uchwały wysokości

opłat ikosztów za usunięcie pojazdu z drogi ijego parkowania,
Uwag do projektu uchwały

yło, Opinia. Komisji

nie

iospodarezej

je t poz tywna.

Przewodniczący Rady Powiatu lv/arek Tomteki poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie
opłat za

li

Kol kiegu.

uwunie i parkowanie

pOjazdów na parkingach

na terenie Powiatu

1 radnych, za - 1 . przeciw - O w trzymało

W głosowantu uczestniczyło

Uchwała została podjęta jednogłosnie.

strzeżonych

oznaczona

Nr Llll/343/201

l

.ię - 0-

i uanowi załqcznik nr 9'

do

protokołu.

d 14. Pedjęeie uchwały w sprm, ie zmiany uchwały Nr LJJ332/2018 Radj Powiatu Kol kiego
z dnia

30 . ie pnia

201.8 roku

Pańsrwowego Funduszu
określenyeh

w sprawie

ltebabi.litacji

Osób

zadań z za] _re u rehabilitacji

Po Ieele Kol kim

ust-alenia

wysokeśei

iepełno prawn

środk6w flDansowyeh

ch przypadających.

zawodowe] i poleezne] o ób niepełnospł'.a,

nych w

2018 roku.

P.o. dyrektor PCPR

\\1

Kol

Pani Agnie zka Ru in na wstępie podziękowała

obdarzenie j j zaufaniem i powierzeniem j j tak za szczytnej i odpowiedzialnej
kierowanie

on realizację

p. PR w Kule.

jednostką.

Po czym

przystąpiła do przedsra

Zarządowi

za

funkcji jaką jest

lenia projek

uchwały ..

Zmiana podyktowana jest przez to że niewykorży ta Je zostały środki przez Powiatowy Urząd
Pracy i pracod
Propozycja

wcó\~r oraz prze unięcia
t,

ar. hitektonicznych

aby
'iN

w/w

środki

komunikowaniu

7.

programu

ortop dycznego W łączneJ kwoci

przeznaczyć
st

na

i techniczn

likwidacji

dofinansowanie
ch

w z-wiązku

25056,63

z

zł.

barier

indywidualn:

mi

potrze bam].
D. skusji nad projektem

uchwały

nie było. Komisja

praw

połecznych

pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Pr. ewodniczqey rady Powiatu Marek Tomi ki poddał pod glosowanie projekt uchwały w iprawte

zmiany uchwały NI' 1I/332/201 ' Rady Powiatu Kol kiego z dnia 30 sierpnia 2018 roku w spra••ie

li
J

talenia

wysokoset

przypadajqcych

iepełnosprawnych

Panstwowego

,(:rodków finansowych

określonych

na r alizację

zawodowej i pole iznej osób niepełno -prawnych

Funduszu

Powiecie

lo!)

Rehabilitacji

Osób

zadaiJ z zakresu rehabilitacji

0'1 kim w 2018 roku. W głosowaniu

jen n m uczestniczyło 18 radnych, za - 18, przeciw - 0, w. trzymało się ud głosu - O. Uchwała
została podjęta jednoglo: nie, o-nuczom: Nr LllIl344120 18 i stanowi załqcznik nr 10 do protokołu.

d 15. Podjęcie uch'wnly w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kolskiego,
Przev 'odniczą.cy Rady Marek Iomicki poinformo
Statutu Powiatu

Kolskiego

do nowelizacji

at że zachodzi potrzeba dostosow nia zapisów

ustawy z dnia 5 czerwca

powiatowym, które nałożyły na rady powiatów ob6' 'iązek dostosowania

1998r, o samorządzie
statutów powiatów do

formalno- pra ''n h. lależy przY t_ m zwróci' U\ agę iż Z woli ustawodawc

nO\v. ch wyrnagań

istotne zmiany w prz pisach

1St \

Q

samorządzie powiatowym

jak i. wprowadzonym

Statucie

wejdą w życie dopiero od na t pnej kadencji Rady Powiatu Kolskiego. Z najważniejszych zmian
wymienił: wydłużeni

kadenejiz

4 do 5 lat. utwórz niu

Komisji Skarg, wniosków i petycji,

na s sjach odbywać się b dą za pomocą urządzeń umożliwiających

głosowanie jawn

sporządzenie

i utrwal nie imiennego wykazu głosowań radnych. Jednocześnie poinformował że Kluby Radnych
p L iPi pozytywnie zaopiniował

proponowan

znuan .

Dyskusji nad projekt m uchwał nie było.

Przewodniczqcy rady Powiatu Marek Tomteki PO'ddałpod gło owanie projekt uchwaty w sprawie
uchwalenia Statutu Po iatu Kol kiego. W g/o. owaniu jawnym ucze unieżyło J 8' radnych. za - /8,
prz ciw - O, wstrzymało

ię od glo u - O. Uchwala

ostała podjęta jednoglosnie,

oznaczona Nr

i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

LIIl/345!201

Ad 16. Podjęcie uchwały

\'V

prawie uchylenia

UCh1 ~lły

Dl'

XLII1290/2017

Rady Po ~riatu

Kolskiego z dnia 2.8 grudnia 2017 roi u w sprawie: zaci~lgni4[cja długotcTlllino ego kredytu

banko 'ego z przcznaezeaicm na finansowanie plano 'anego deficyt-u powiatu w roku 2018
oraz spJatę

WC"Lt:'

niej z.ndą:goh;łych l redytó, .
ołtys iak przypomniał

że na etap e kształtu v a na budżetu na 20 lSr.

Saronik

Zy gmunt

zapiano

ano zaciągmęcie kredytu bankowego w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie

planowanego def ytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kred tóv . W wyniku realizacji
budżetu PZD w Kol zwróciło się do-Zarządu Powiatu o ujęcie zaplanov an g do realizacji w
2018r. zadania inv e tycyjn go pn,; Budo a drogi powiatowej

r 3206P

ŁUCZY"Vl10-

Drzewc"

do

ujęcia w WP., Na podstawie ugody pomiędzy Kopalnią W gla Brunatnego Konin S.A.. a Powiatem

Kolskim) Kopalnia przekazała w 2011r, w ramach odszkodowania powiatowi kwotę 6 000 000 zł na
realizację wl

zadania. Z tego pov odu w budżecie 2018r. zwalniają

tę. rodki finansowe, które

można wykorży lać do zbilansowania budżetu i odstąpić

d planowan go do zaciągnięcia kredytu

bankowego.

Dy kusji nad projektem uchwały ni było, Korni ~a I udżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.

Przewodniczqcy rad Powiatu Marek Tomicki podda pod glosowanie projekt uchwaly u' sprawie
uchylenia uchwały nr XLI//290/201

Rady Powiatu Kol kiego

sprawie. zaciq. mięcia długoterminowego
planowanego deficytu powiatu

"Hi

2

dnia 2

grudnia 2017 roku w

kredytu bc~nkowego ~ przeznaczeniem

na finansowanie

roku 2018 oraz ,\płatę wczc 'niej zaciqgniętych' kredytćw.

głosowaniu jawnym uczestniczyło l

W

radnych. za - 1 ,przeciw - 0, wstrzymało 'itr od głosu - O.

Uchwala została pocljęla jednogłosnie.

oznaczona

'r L111/34612018 i stanowi załqcznik nr 12 do

protokołu .

. d li. Podjęeie uchwały w 'prawie
. karbnik Zygmunt

prowadzenia

poinformował,

altysiak

po i dz mu Komisji Budżem

i Finansów,

po terminie przesłania projel ...tu uchwały

zmian w budżecie powiatu na 2018 rok .

że 'zczegółowo

omówił

zmi ny na

proponowane

Przed tawH jedynie dodatkowe zmiar y które powstały

załącznik nr 13 do protokołu).

D skusji nad projekt m uchwały nie było. Korni ~a Budżetu

i inansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodni zqcy rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod gło awanie projekt u ihwały w sprawie
zmian w bud ecie pov iatu na 20181'_ W g/osm aniu jawnym

wprowadzenia

uczestniczyło 18

radnych, za - 18, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - 0_ Uchwala zo lala podjęta jednogłośnie,
oznaczona Nr LIIJ/3.f71201

Ad 18. Podjęcie dch''''lłly

Powiatu

J

j

stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

prawie wpro\ adzenią zmian w wieloletniej prognozie finansowej

\'V

oIskiego ha lała 2018~2027.

Skarbnik Zygmunt
Wieloletniej

L

ołtysiak przedstawił

Prognozie

Finansowej

projekt uchwały w spraw!

Po iatu Kolskiego,

z: którego

zmian w

v...prowadzenia
wynika

że

wynika

następując ch orzyczyn:
l.

mian v.. niku finansowego

~przychody z za iągniętych

j

zmni [sz nia planu przychodów o:

pożyczek

i kred tów na rynku krajowym o kwotę 2 000 000 zl

- wolne środki budżetu powiatu z lat ubi gl ch o kwotę 2308 984 zł

2. wprowadzenia zmian w budże ie powiatu na 2018r.
3. wprowadzeniu
a)

do Zalącznika

przedsięwzięcia

b) dostosowuje

pn.'

nr 2:

Budowli

i .limity zobowiązań

drogi

po 'iatowej

nr

3206P

Łuczywno-

Drzewce"

określonych przedsięwzięć do zakresu ich realizacji.

Dyskusji nad projekt m uchwały nie było Komis' i Budżetu i Finansóv

pozytywnie zaopiniowała

pro] ekt uch ały,
Przewodntczqc

Rady Po latu Marek Tomleki poddał pod glosowanie projekt uchwały

li.'

sprawi

wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finan owej' powiatu kol kiego na lata 2018-2027.
W glo sowaniu jawn. In ucze tnieżyło 18 radnych, za - 18, przeciw -,Q, wstrzymało
Uchwala została podjęta jednogłośnie,

oznaczono N' LIIU348/20 J

ię od głosu - O.

i 'tanowi zaląc nik nr 15 do

protokołu.

Ad 19. Odpowiedzi na zap. tania i interpel .•cje•
. tarosta Kolski Wieńczy ław Obliząjek odnośni ~zap lań radno ch w \ esrii remontów nawierzchni
dróg uważa, że dyrektor PZD w Kole wyda odpov lednie dyspozycje

aby zgło zone odcinki dróg

zostały wyremontowane.
-Wk

stii zabezpieczenia środków finan owych dla jednostek O. P~ taro ta Kolski wyjaśnił, że w

Powi cie Kolskim mamj 96 j dnostki OSP. Powiat Tur cki przeznacza na ten ce część środków z
'undusz,u ochrony środowiska, który u nich wynosi 2 00000.0 zł, a u nas jedynie 140000 zł. Mimo
to Zarząd Powiatu jest zaw ze otwarty na potrzeby OSP j rozważy zgłoszoną propozycję.
odnośnie Sy11JaCji stanu jezior na ter ni Powiatu Kolskiego odpowiedź w tym temacie przy otuje
Wydział Ochron. Środowiska, Rolnictwa iLeśnictwa,
Dyrektor Grzegorz Kujaw" wyjaśnił, Ze 7.daje sobie
kra ężniki na ul. Prz mysłowej

prawę, że kierowcy notorycznie

Ul

zczą

Kol

jednak nie zleci żadnemu ze swoich pracowników. aby

pilnował tego terenu jeż li ktoś ze społ

zeństwa jest świadkiem podobnego wydarzenia powinien

zgło ić to na policję. PZD w Kole usunie śmieci znajdujące

ię w rowie w gm. Przedcez.

Radny S ba tian zczesiak
Zaproponov at

ab

prz jrzeć

porzucone

śmieci

być może będą tam znajdowały

się jaki

ś

dokumenty z dany ni o obow mi. Wówczas będzie można zlokalizować właściciela śmieci i ukarać
mandatem.

Ad 20. Wolne głosy i T nio'ki.

waża, zs: Zarząd
"L.

PO\

iatu powinien pozytywnie rozpatrzyć sprawę dofinansowania jednostek OSP

terenu Powiatu Kolskiego.

Radli v Marek KowCllew,f:hi

Poruszył iprawę szkód sp wodowanych przez dziki, kto dokonuje oszacowania

Rad,,)' Albiii RI<,d"iak

zkód?

Jeżeli rolnik zauważy!

zkodę zgłasza ten fakt d Komisji ds. oszacowania szkód. w piśmie

powinna być wpisen

data i opi

ustawowym terminie,

ówczas poszkodowany może wystąpić do sądu o odszkodowanie.

Ad 21. Zamknięcie

szkód. Jeżeli Korni ja nie dokol a oszacowania

obrad.

Przewodniczący Rady Mar k omicki zamknął obrady Llll sesji o godz. l eon

.,------- .

Protokółowała:
Matwina

dorzyc a

'f\\ . fY\o ru J .,o
-n:ewo'rlllł

L.

cy Rady Powiat

~~r
. l,'
Mc1re.\
tomtcs:

szkód w

