
BRZ.OO02.. 11 '~2018

Protokół Nr LlV /2018

z LI' 'C -ji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej tV dniu 17 pn.ździernila 2018 r.

,(ses] a n a wn iosek)

1. Orwaeele sesji

Otwarcia obrad LIV 5 sji Rady Powiatu Kclskiego dokonał wiecprzewodniczący Rady Powiatu

Zdzisław Dornański o godz. 120D,

2. Pow itanić gości

Wic przewodnicząc Rady Zdzisław Dornański powitał radnych. naczelników wydziałów,

3. twierdzenie qno rum.

Przewodni zący Rady twierdził na podstawi list obecności, iż obrady są prawomocn . w . eąlI

uczestniczy 16 radnych. Usta obecności \ załączeniu, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Uwaga! Wg listy obecności obecny h [7 radnych (o godz. 12,(1 przybył radny Marek Świate ),

d 4. Pudjęcie uchwal}' "r prawie wyra::h:·nia. zgody na nabycie pr.lez Powiat Kol ki prawa

HZ tkowanla wie,czystego nieruchomości nr 99/1 ark. mapy 31.

Projekt u hwały przedstav iła naczelnik Mariola Jóźwiak, Powiat Kolski na mocy decyzji

Wojewody Wiclkopol kiego nab. ł nieodpłatnie mienie S arbu Państwa po ożone w Kole przy ul.

Prusa - stanowiące własność gruntową obciążone prawem użytkowania wieczystego zajęte pod

fragment ulicy Prusa stanowiące drogę powiatową nr 3472P. Koniecznością jest wykupienic od

PKO BP oraz osób fizyczny h prawa użytkowania wieczystego aby nast pnie przekazać w trwały

zarząd PO\ iato emu Zarządowi Dróg w Kole tej działki bez obciążenia.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały,

Wiceprzewodntczqcy rady Powiatu Zdzisław Domań ki poddał pod glosowanie projekt uchwały li'

sprawie 'wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Kolski pl'awa u.:ylk.owania wie zyst go

nieruchoma 'ci nr 9911 ark. mapy 33. W głosowaniu jav nym uczestniczyło 17 radnych. za - .I r

przeciv - Or W itrzymalo ·tę od głosu - 0, Uchwała została poqfęta jednogio 'nie. oznaczona Nr

LIV/349/l0 18 t. tanou i zatqcznik nr 2 do protokołu.



Ad 5..Pedjęcle uchwały w sprawie ''Io'pro\\'adzenia zmian w budżecie powiDłU na 2018r.
Skarbnik Zygmunt Sołtysisk poinforn owal, że radni otrzymali projekt uchwały, prz d tawił tył o

najważniejsze zmian ' to:

l Zwiększa si plan dochodów:

a) w związku ze zwiększcni m planu dotacji celów ch na 2018r. na zryczałtowane diety dla

członków powiatowej komisji wyborcz j o kwot 5 650 zł

b), przed aż na ion w ZSRCK w Ko cielcu na kwot 8473 zł

c) dotacja celo a od Wojewody Wielkopolskiego na wyposażenie szkół w podręczniki inne

materiały edukacyjne - kwota 19 790 66 z1.

d) otacja elewa od Woiewod I Wielkopol ki go z przeznr czeniem na realizację dodatku

\lo chowaweź go o którym rnov a w ustawie o w pieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

_ Zwiększa się plan '" datków:

a) oświata i wych wanie - 943 092 23 zł środki będą przeznaczone na wynagrodzenia i jt!go
pochodne.

b) zwiększa si wysokość dotacji dla P ZOZ Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do

zadania pn .• Dostawa 'przętu podlegającego zabudov ie na wyposażenie budowanego blok

op racyjnego w P ZOZ w Koje '_ kwota 600 000 z-ł.

Ni było dysku Ji nad projektem uch ały,

Wiceprzewodnic .•q y rady Powiatu Zdzisław Dornań ki poddał pod gio awanie proje/..1 n hwały w

sprav te wprowadzenia zmian w budże i powiatu na 2018r. W gloso aniu jawnym ucze tniczyu:

17 radnych, za - J 7, przed} ••,' - 0, 1-1·'str· ymało się od głosu - O, Uch", ala została podjęta

jednogło 'nie ozna zona rrLIVIJ 50/_ Ol l i, 'IUlWl i za/q mik nr 3 do protokołu.

Ad 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej proguozie fiaan 'O,<1.'cj

powiatu kolskiego na. lata 2018-202"7.

karbnik Zygmunt Sołtyslak przed tawil projekt u h ały w sprawie v prowadzenia zmian \v

Wieloletniej Prognoz! Finanso j Powiatu Kolskiego, Z którego w nika że wynika z

nast pujących przy 'z.y!'):

] . Zmiany wyniku finansowego i zmni ~szenia planu przychodów poprzez:

_ dodanie się przedsię zi cia pn.: .Staż zawodowy uczniów Z ReKU Ko (cielec Drogą do

zdobycia lepszej pracy •w ramach orogramu ERA MU + (kw ta \v 2018r. 5 600 zł, \ 2019r. - 486

467,42 zł)

- dokonanie zmian w za resie przed ięwzięcia pn.: .Dosrawa tablic rejestrać jn~ ch \ Starost i

Powiatov ')Im v•..Kole" w związkiem ze zmni jszeniem artości zadani o 20 000 z w 2019r. l

przesunięciem tej kwoty na 2018r.



- dodanie przedsięv -zięcla pn.: ,,"'wiadczenie usług pocztowych na rzecz tarosiwe Powiatow go w

Kol" w związku z potrzebą zabezpiecz ma środków na przeprowadzeni przetargu

nieograni czone go.

2. wprowadzenia zmian v budże ie powiatu na 2018r.

Dy kusji nad projektem uchwały nie b lo.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisia» Domwlsld podd li pod głosowanie projekt uchwały w

prm fe wprov adzenia zmian w wieloletnie; prognozie finan owej po iatu kol. ki go na lala 2018-

2.027. W glosowaniu jawn; m ue e tnieżyło 17 radnych, za - l . przeciw - Oj lV trzymało się od

tlosu - O. Uchwala za 'Iala podjęta jednoglasnie. oznaczona Nr LlV/35J/2018 i uanowi załqcznik

nr 3 do protokołu.

Ad 7. Vlołne gl'o,s)' iwnioski.

Głos zabrał d rektor SP ZOZ ViI Kole .ezary Chmielecki, który podziękowal radnyn za

j dnomyślne przegłosowanie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budź ck powiatu na

018r. Dzięki środkom z Powiatu szpital będzie mógł kontynuować rozbudów szpit .la,

Rozbudowa szpitala trwa, jest już położony dach, budyne k z zewnątrz jest otynkowany, Dziękuje

również za obdarzenie go zaufani m i powierzenie mu .015r. funkcji dyrektora zpitala, Przez

ten czas radni mieli różne spojrzenia. na tematy związane z służbą zdrowia, ale okazuje ię, że

d mokracja pozwoliła na jednomyślne podejmowanie decyzji w temacie szpitala. Kondycja

finan owa szpitala nie je t zła. dokupowany jest ow sprzęt, karetki są . łasnością szpitala.

Uruchomiono 3 poradnie, dzięki temu

onkologiczne.

kol kim szpitalu będą odbywały się drobne zabiegi

Wiceprzev odniczący Zdzi sław Domańs ki podzięko al radnym za lata pracy w samorządzie

gminn m i powiatowym. ie startuj już '\' najbliż zych VIi. borach amorzadewy ch, ale ~yczy

wszystkim którz. startują powodzenia. Obiecuje, ż będzie pamiętał o Radzi Powiatu i b dzie

ucze nicżył w se [ach.

Ad 8. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Zdzisław Dornański zamknął obrady LIV sesji o godz. 1210

Protokółowała:

Majwina Morzyoka
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