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Protokół Nr XXVII/2020

z XXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 25 czerwca 2020r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XXVII sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał przewodniczący rady

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, Dyrektor Ewę Lewicką, Dyrektor Mariolę Sobczak

naczelników i wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

Przewodniczący rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 21 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty

21 głosami "za", Ogłos "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rady zadał pytanie czy są wnioski do przesłanego porządku obrad?

l) Radna Alicja Wapińska zgłosiła wycofanie z porządku obrad pkt 12 projekt uchwały w

sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego Uchwały Nr III/14/2002 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 grudnia 2002r.

2) Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad projektów uchwał

w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020

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

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i umieszczenie go jako pkt 17 porządku

obrad.



b) zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole

umieszczenie go jako pkt 18 porządku obrad.

c) udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Koło

obrad.

W/w projekt uchwały zostały przesłane radnym przed sesją.

umieszczenie go jako pkt 22 porządku

Nikt więcej nie zgłaszał uwag do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący rady poddał

pod głosowanie:

1) wniosek radnej Alicji Wapińskiej o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie

wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego Uchwały Nr 111/14/2002 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 30 grudnia 2002r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku

głosowania powyższy wniosek został przyjęty 21 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów

"wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do

protokołu.

2) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/

331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia iprzystąpienia

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: "Aktywizacja osób

młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V) s s współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

Rozwój 2014-2020. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania

powyższy wniosek został przyjęty 21 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów

s s wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.

3) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zbycia aktywów

trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 21

głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania

w w/w sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

4) wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy

finansowej gminie miejskiej Koło. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku

głosowania powyższy wniosek został przyjęty 21 głosami "za", O głosów "przeciw", O głosów

"wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad po zmianach.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po



zmianach został przyjęty 21 głosami "za", Ogłosów "przeciw", Ogłosow .wstrzymujqcycn się".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załqcznik nr 7 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum

4. Przyjęcie protokołu z :XXVI sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

b) debata,

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za 2019 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu,
sprawozdania finansowego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu
Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,

c) dyskusja,

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu za rok 2019.

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytuły wykonania
budżetu powiatu za 2019 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
budżetu powiatu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Kolskiego,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu za
2019 rok,

c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

d) dyskusja,

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania
budżetu za 2019 rok.

11. Podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła-
pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie.



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

15. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku na kadencję 2020-2023.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Powiatu Kolskiego z
dnia 28.11.20 19r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacj i w okresie od dnia
01.01.20191'. do dnia 31.12.20201'. projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" współfmansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kole.

19. Podj ęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Koło.

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

24. Wolne głosy i wnioski.

25.Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności wydziałów i jednostek

zespolonych za miesiąc czerwiec br. Materiały te stanowią załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Jarosław Sobański wnosi o przedstawienie przez dyrektorów placówek oświatowych oraz

Bursy Szkolnej i internatu informacji jakie oszczędności zostały poczynione w jednostkach na



skutek prowadzenia przez nauczycieli nauczania zdalnego. Treść interpelacji stanowi załącznik

nr 9 do protokołu.

Radny Łukasz Królasik odczytał wniosek Komisji Gospodarczej adresowany do Zarządu Powiatu

Kolskiego w temacie wykonania prac polegających na wykoszeniu rowów przy drogach

powiatowych, szczególnie chodzi o oczyszczenie odcinków dróg gdzie są skrzyżowania i łuki.

Trawa porastająca pobocza i rowy jest zazwyczaj bardzo gęsta i wysoka, co znacznie utrudnia

widoczność dla uczestników ruchu drogowego. Treść wniosku stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Radna Ewa Ochędalska w imieniu mieszkańców Sołectwa Bierzwienna Długa zwróciła się z

prośbą o utwardzenie i wyrównanie poboczy na odcinku drogi powiatowej w miejscowości

Bierzwienna Długa przy cmentarzu parafialnym. Interpelacje radnej poparli również radny Tomasz

Barański oraz radny Marek Marciniak. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ewa Lewicka poinformowała, że informacja z

działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r. była omawiana szczegółowo na

posiedzeniu merytorycznej Komisji. Bezpieczeństwo sanitarne na terenie powiatu kolskiego w roku

sprawozdawczym było zachowane. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny roku 2019 objął

nadzorem sanitarnym i epidemiologicznym 2365 obiektów i przeprowadził 1675 kontroli

sanitarnych. Nałożono 98 mandatów karnych na ogólną kwotę 19500 zł.

Radna Alicja Wapińska podziękowała pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej za pełną mobilizację i sumienną pracę podczas ogłoszonej w kraju pandemii.

Inspektor Ewa Lewicka podziękowała radnym za przestrzeganie wszelkich zaleceń w czasie

pandemii. Taka postawa świadczy o odpowiedzialności radnych. Obecnie sytuacja jest cały czas

monitoringowana, służby są w pogotowiu. Każdego dnia wykonywane są wymazy, oczekiwanie na

wyniki jest bardzo stresujący. Pani Ewa Lewicka przestrzegała również jak należy chronić się

przed wirusem. Przede wszystkim należy unikać dużych skupisk ludzki. Ważną kwestią jest

przestrzeganie higieny osobistej, należy często myć ręce wodą z mydłem.

Przewodniczący rady Marek Świątek stwierdził, że Rada Powiatu przyjęła informacje z

działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r. przez aklamację. Ocena stanowi

załącznik nr 12 do protokołu.



Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

a) przedstawienie raportu o stanie powiatu,

Starosta Robert Kropidłowski na wstępie powiedział, że jest to drugi Raport o stanie powiatu.

Raport zawiera informacje dotyczące realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez

powiat kolski oraz jednostki organizacyjne powiatu, a także sposób wykonania uchwał Rady

Powiatu Kolskiego. Uwzględnione zostały również inne informacje niezbędne do uzyskania

dokładnego i rzetelnego obrazu ogólnej sytuacji Powiatu Kolskiego. Starosta Robert Kropidłowski

w dalszej kolejności przedstawił:

- ogólną charakterystykę powiatu,

- stan finansów powiatu,

- wydatki inwestycyjne powiatu kolskiego,

- informacje o stanie mienia powiatu,

- informacje o realizacji polityk, programów i strategii,

- ocenę realizacji uchwał rady powiatu kolskiego,

- ocenę działań administracji powiatowej,

- realizację zadań oświatowych,

- ocenę stanu dróg powiatowych,

- funkcjonowanie systemu pomocy społecznej,

- informację o publicznym transporcie zbiorowym,

- stan bezrobocia w powiecie,

- bezpieczeństwo publiczne,

- informacja w zakresie promocji ochrony zdrowia.

- bezpieczeństwo przeciwpożarowe,

- bezpieczeństwo drogowe,

- realizację projektów ze środków UE.

b) debata,

Wicestarosta Sylwester Chęciński odniósł się do projektu "Nowoczesne technologie w kształceniu

zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatu tureckiego i

kolskiego". Jest to projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich, którego głównym

beneficjentem był powiat turecki a powiat kolski był partnerem projektu. Zgodnie z regulaminem

konkursu taka forma partnerstwa wykluczyła powiat kolski z możliwości aplikowania po środki z

innych projektów na kształcenie zawodowe. Radny Ryszard Kasiorek odpowiedział, że kilka lat

temu nie byliśmy w stanie samodzielnie przystąpić do programu i partnerstwo z powiatem tureckim



było najlepszym rozwiązaniem. Działania poprzedniej rady dobrze SIę wpisały w pozyskanie

środków.

c) głosowanie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania.

Raport o stanie Powiatu Kolskiego za 2019r. stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia

Zarządowi Powiatu Kolskiego wotum zaufania. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami "za", O głosów "przeciw" i O głosy

" wstrzymujące ". Imienny wykaz głosowania w wlw sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ue/lwała została podjęta, oznaczona Nr XXVIII 20412020 i stanowi załącznik nr 15do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia powiatu,

sprawozdania finansowego,

Pan Starosta Robert Kropidłowski jako przewodniczący Zarządu Powiatu przystąpił do

przedstawienia naj istotniej szych danych dotyczących sprawozdania Zarządu Powiatu z

wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

Ostateczne wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 101 236679,73 zł, co stanowi 99,75%

planu dochodów po uwzględnieniu zmian.

Wydatki wykonano w kwocie 90 565 215,40 zł, co stanowi 88,70 % planu wydatków po

zmianach.

Procentowy udział wykonania poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- transport i łączność - 15 879514,11 zł tj. 17,53%

- administracja publiczna - 10 043 254,29 zł tj. 11,09%

- pomoc społeczna (dz.852 i 853) - 8861 858,62 zł, tj. 9,79%

- oświata i wychowanie (dz.801 i 854 - 42288 190,27 zł tj. 46,69%

- bezpieczeństwo publiczne - 5402598,37 zł tj. 5,97%

- pozostałe wydatki - 8089799,74 zł tj. 8,93%

Następnie Starosta poinformował, że na inwestycje wydatkowano kwotę 14 300479,38 zł z

czego na zadania drogowe wydatkowano kwotę 10 764 874,16 zł. Zadania drogowe zostały

dofinansowane przez gminy powiatu w ramach przyjętej partycypacji.



Starosta zwrócił uwagę, że z budżetu powiatu w 2019r. udzielono dla SP ZOZ w Kole

dofinansowanie na zadania:

O "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z

rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu", która

wyniosła l 720 908,56 zł;

O "Zakup ambulansu typu C na potrzeby Zespołów Ratownictwa Medycznego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wKole", która wyniosła 102

921,00 zł;

O"Zakup aparatu USG na potrzeby pracowni ultrasonograficznej Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole, która wyniosła 97 804,36 zł.

Starosta Robert Kropidłowski wspomniał, że na dzień 31.12.20 19r. wartość księgowa brutto mienia

powiatowego wyniosła 184 078 903,10 zł. Powiat był właścicielem gruntów o wartości 14 139

882,51 zł i powierzchni 609, 8667 ha z czego 582,7057 ha zajęte było pod drogi powiatowe.

Na koniec 2019r. wysokość zobowiązań wyniosła 9 831 603,29 zł i dotyczyła zaciągniętych

kredytów bankowych w wysokości 4 443 798,49 zł oraz poręczenia 2 kredytów bankowych

zaciągniętego przez SP ZOZ w Kole w 2010r. i 2019r. - 5 387 804,80 zł, które dotychczas nie

były uruchomione.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację o sprawozdaniu finansowym składającą

się z bilansu z wykonania budżetu powiatu kolskiego, zbiorczego bilansu jednostek

budżetowych, zbiorczego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, zbiorczego

zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Na koniec wystąpienia Starosta w imieniu Zarządu Powiatu oraz własnym zwrócił się do

Rady Powiatu o udzielenie absolutorium dla Zarządu oraz podziękował radnym, pracownikom

Starostwa i jednostek organizacyjnych za współpracę.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r., sprawozdanie finansowe, informacja o stanie

mienia powiatu oraz przemówienia Starosty stanowiq załqcznik nr 16do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu

Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2019r,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mariusz Kozajda odczytał Uchwałę Nr

SO-0954/43/5/Ko/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z

dnia 27 kwietnia 2020r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu

Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok wraz z informacją o



stanie rmerua komunalnego. Opinia jest pozytywna. Opinia stanowi załącznik nr 17 do

protokołu.

c) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

d) głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z

wykonania budżetu za rok 2019.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019

rok. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 21

głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 18do protokołu.

Ue/zwała została podjęta, oznaczona Nr XXVIII 205 12020 i stanowi załqcznik nr 19 do

protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok,

a) przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu

budżetu powiatu za 2019 rok wraz z uzasadnieniem i wniosku o udzielenie absolutorium

Zarządowi Powiatu Kolskiego,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Wapińska odczytała Uchwałę Nr 1/2020 Komisji

Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o

wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2019 rok i wystąpienia z

wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2019 rok. Komisja

Rewizyjna wyraża pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu kolskiego i zwraca się do

Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu

powiatu za 2019 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu

za 2019 rok,

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda i odczytał Uchwałę Nr SO-0955/15/5/KoI2020

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2020r.

w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego w

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2019r. Opinia RIO jest pozytywna,

wymieniona uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.



c) odczytanie opinii stałych komisji Rady Powiatu,

Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczących Komisji Rady Powiatu o

przedstawienie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Pozytywne opinie w sprawie wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2019r. przedstawili:

- przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów- Jarosław Sobański

- przewodniczący Komisji Gospodarczej - Łukasz Królasik

- przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji- Marek Marciniak

- przewodniczący Komisji Spraw Społecznych - Lech Spliter

- przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - Radomir Piorun

Przedstawione opinie stanowią załącznik nr 22 do protokołu.

d) dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

e) głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania

budżetu za 2019 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21

głosami "za", O głosów "przeciw" i Ogłosy" wstrzymujące". Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVIII 206 /2020 i stanowi załącznik nr 24 do

protokołu.

Przewodniczący rady Marek Świątek powiedział, że wykonanie budżetu to wielka

odpowiedzialność i ciężka praca wielu osób. Absolutorium to ukoronowanie pracy Zarządu Powiatu

ale także, pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych. W imieniu Rady Powiatu złożył

gratulacje Zarządowi Powiatu i Skarbnikowi za zaangażowanie i wykonaną pracę na rzecz Powiatu.

Dodał, że podziękowania należą się także wszystkim samorządom gminnym z terenu Powiatu

Kolskiego za zrozumienie i przystąpienie do wspólnie realizowanych przedsięwzięć oraz inwestycji

mających na celu poprawę wizerunku powiatu kolskiego.

Radna Alicja Wapińska dodała, że wykonanie budżetu to wielka odpowiedzialność i ciężka praca

wielu osób. Złożyła gratulacje Zarządowi Powiatu z okazji otrzymanego absolutorium.



Podziękowania skierowała również do Skarbnika Powiatu, służb finansowych i wszystkich

pracowników Starostwa Powiatowego za odpowiedzialne realizowanie założeń budżetu.

Przerwa w obradach od 11.15- 11.30 (po przerwie nieobecni radny Marek Tomicki oraz radny

Czesław Marek).

Przewodniczący Rady Marek Świątek udzielił głosu Posłowi Leszkowi Galembie, który

przedstawił kilka informacji na temat Funduszu Inwestycji Samorządowych. Gminy i powiaty

otrzymają możliwość pozyskania środków z rządowego programu. Środki te można wykorzystać na

inwestycje dla szkół, przedszkoli, wodociągi i kanalizacje. Samorządy mogą otrzymać dotacje od

0,5 mln zł do 93,5 mln zł. Wysokość środków będzie zależeć od wartości planowanych inwestycji.

Powiat Kolski za sprawą tego funduszu otrzyma 3 600 000,00 zł. Poseł Leszek Galemba wspomniał

także o Tarczy Antykryzysowej, jest to kompleksowy pakiet działań rządu, który ma przeciwdziałać

gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. Powiat Kolski w ramach tarczy antykryzysowej

otrzymał wsparcie 20 mln zł. Przedsiębiorcy dzięki tym środkom otrzymają wielkie wsparcie, do tej

pory wypłacono pomoc na kwotę 17 500 000 zł.

Ad 11. Podjęcie uchwały intencyjnej dotyczącej rocznicy 95-1ecia beatyfikacji Świętego

Bogumiła- pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia istnienia pustelni bogumiłowej w

Dobrowie.

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Kozajda po odczytaniu projektu uchwały dodał, że Św.

Bogumił był fundatorem i pierwszym proboszczem parafii w Dobrowie. Uważa, że w Punkcie

Informacji Turystycznej, który planuje się utworzyć w Starostwie Powiatowym w Kole powinny

się znaleźć również informacje na temat Św. Bogumiła.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie uchwały intencyjnej dotyczącej

rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła- pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia istnienia

pustelni bogumiłowej w Dobrowie. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami" za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/207/2020 i stanowi załącznik nr 26 do protokołu.



Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz

Ziemniak. Dyrektor SP ZOZ w Kole wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na wynajęcie

pomieszczeń o łącznej powierzchni 191,83 nr' do 31.12.2020r. dla Centrum Medycznego Multimed

Tadeusz Jucyk - Spółka Jawna z siedzibą w Koninie, na świadczenie usług w zakresie medycznym

do dnia 31.12.2020r.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na wynajęcie pomieszczeń przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19

głosami "za'~ O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/208 /2020 i stanowi załqcznik nr 28 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska Łukasz

Ziemniak. Dyrektor ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu dnia 20.05.2020 r. zwrócił się z

wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres sześciu lat pomiędzy

Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a Stowarzyszeniem Wspierającym

Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu. Przedmiotem użyczenia będzie aula szkoły,

a także zaplecze magazynowe, którego Powiat Kolski jest właścicielem, a Użyczający trwałym

zarządcą. W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zawarcie umowy użyczenia. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego

wyniku uchwała została podjęta 19 głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących

się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/209/2020 i stanowi załqcznik nr 30 do protokołu.



Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej

finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski.

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek wyjaśniła, że z dniem

O 1 września br. zostanie utworzony referat finansowo - księgowy obsługujący księgowość, płace i

kadry szkół i placówek oświatowych dla szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Kolski.

Omówiono jego zadania oraz podano jego skład: kierownik referatu, 4 księgowe, 2 płacowe, 1

kadrowa, 1 kadrowo - płacowa.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie organizacji

wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych

przez Powiat Kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. Wjego wyniku uchwała

została podjęta 19 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny

wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /21 O/2020 i stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie delegacji radnych do składu Powiatowej Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023.

Projekt uchwały przedstawił kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel.

Zachodzi potrzeba delegowania przez Radę Powiatu dwóch radnych, którzy wejdą w skład

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020 - 2023. Radni Marek Marciniak i Lech

Spliter uczestniczyli już w pracach komisji w latach 2020 - 2023 i zgodnie z przepisami ustawy

mogą być do jej składu delegowani ponownie.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie delegacji

radnych do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2020-2023. W

głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami

"za ", O głosów "przeciw" i O głosów "wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w

sprawie stanowi załącznik 33 nr do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /211 /2020 i stanowi załącznik nr 34 do protokołu.

Starosta Kolski Robert Kropidłowski korzystając z okazji poinformował, że ostatnie posiedzenie

członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku kadencji 2017-2020 kończy się z dniem 10 lipca

2020 r. Członkowie Komisji radny Lech Spliter, Marek Marciniak, Marek Banaszewski oraz

Sylwester Chęciński otrzymali podziękowania za pracę w komisji.



Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w

okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu "Aktywizacja zawodowa osób

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt przedstawiła dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Wojewódzki Urząd Pracy w

Poznaniu w konsekwencji pandemii wywołanej przez COVID-19 i działań podejmowanych w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających walkę z jej skutkami, uruchomił

nowe instrumenty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Wobec powyższego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwiększył kwotę projektu na realizację nowych zadań

powierzonych PUP w Kole. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega ogólna wartość

projektu, która wyniesie po zmianach 5 435 757,06 zł (w 2019r. - l 125 953,02 zł, w 2020 r. -

l 848571,48 zł, w 2021 r. - l 205696,26 zł i w 2022 r. - l 255 536,30 zł).

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

Uchwały Nr XIXIJ38/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i

przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami" za ", O głosów "przeciw" i O głosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik 35 nr do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /212/2020 i stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie od

dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: "Aktywizacja osób młodych pozostających

bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020.



Projekt przedstawiła dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

w konsekwencji pandemii wywołanej przez COVID-19 i działań podejmowanych w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających walkę z jej skutkami, uruchomił nowe

instrumenty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Wobec powyższego Wojewódzki

Urząd Pracy w Poznaniu zwiększył kwotę projektu na realizację nowych zadań powierzonych PUP

w Kole. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega ogólna wartość projektu, która wyniesie po

zmianach 6 652 790,82 zł (w 2019 r. - 1 576 075,15 zł, w 2020 r. - 1 796 214,19 zł, w 2021 r. -

1 837 520,63 zł i w 2022 r. - 1 442980,85 zł).

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i

przystąpienia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V) " współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych. W jego wyniku

uchwała została podjęta 19 głosami" za ''. O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się ".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik 3 7 nr do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /213/2020 i stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Ad 18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilla Urbaniak.

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej oraz uchwały Rady Powiatu Kolskiego w sprawie

zasad zbywania aktywów trwałych SP ZOZ w Kole, wyraża się zgodę na zbycie przez SP ZOZ w

Kole środka trwałego o wartości księgowej brutto wyższej niż 20.000,00 zł w formie sprzedaży lub

kasacji. Ambulans specjalistyczny Peugeot Expert nie nadaje się do dalszego użytkowania ze

względu na zły stan techniczny. Naprawajest niemożliwa i nieopłacalna.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zbycia

aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. W głosowaniu

imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami "za", O



głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujqcych się". Imienny wykaz glosowania w w/w sprawie

stanowi załącznik 39 nr do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /214/2020 i stanowi załącznik nr 40 do protokołu.

Ad 19. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Kadr, Płac i Zdrowia Lilla Urbaniak.

Na podstawie uchwały nastąpi zmiana nazewnictwa z "Oddział Wewnętrzny II z Pododdziałem

Diabetologii" na "Oddział Wewnętrzny II" oraz "Oddział Chirurgii z Pododziałem Urologii" na

nazwę "Oddział Chirurgii". Zmiany w Statucie mają charakter porządkowy i wymagają

dostosowania Statutu do aktualnie obowiązującego Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Kole.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 17 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 17

głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik 41 nr do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII /215/2020 i stanowi załqcznik nr 42 do protokołu.

Ad 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2020r.

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania

projektu uchwały (załącznik nr 43 do protokołu).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18

radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 44 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/216/2020 i stanowi załącznik nr 45 do protokołu.



Ad 21. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Naczelnik Amelia Woźniak przedstawiła projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i

dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 18

głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 46 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/217/2020 i stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Ad 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie miejskiej Koło.

Naczelnik Amelia Woźniak powiedziała, że projekt uchwały przewiduje udzielenie pomocy

finansowej Gminie Miejskiej Koło na modernizację boiska bocznego na Stadionie Miejskim

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kole przy ul. Sportowej. Całkowity koszt inwestycji według

opracowanej dokumentacji przez Miasto Koło wynosi 2 608 000,00 zł. Gmina Miejska Koło

podpisała umowę z Ministerstwem Sportu na dofinansowanie zadania w wysokości 1 304000,00 zł.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia

pomocy finansowej gminie miejskiej Koło. W głosowaniu imiennym udział wzięło 18 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta 17 głosami " za", O głosów "przeciw" i 1 głosów

"wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 48 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXVII/218/2020 i stanowi załącznik nr 49 do protokołu.

Ad 23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Radni otrzymają odpowiedzi na piśmie.

Ad 24. Wolne głosy i wnioski.



Radna Alicja Wapińska w związku z zakończeniem robót drogowych na ul. Nagórnej w Kole w

imieniu własnym i wszystkim mieszkańców Koła podziękowała za wykonanie tej inwestycji oraz

za remont ul. Słowackiego i ul. Wojciechowskiego w Kole.

Radny Radomir Piorun podziękował za naprawę chodnika przy budynku poczty w Kole.

Przewodniczący rady Marek Świątek udzielił głosu kolskiemu regionaliście Jackowi

Skryckiemu, który podziękował Radzie Powiatu Kolskiego za podjęcie uchwały intencyjnej

dotyczącej rocznicy 95-lecia beatyfikacji Świętego Bogumiła- pustelnika z Dobrowa oraz 850- lecia

istnienia pustelni bogumiłowej w Dobrowie. Jednocześnie zaproponował, aby Rada Powiatu

podjęła działania mające na celu ogłoszenia Św. Bogumiła patronem Powiatu Kolskiego. Na koniec

na ręce przewodniczącego rady p. Skrycki przekazał obraz Św. Bogumiła wzorowanego na obrazie

znajdującym się w Sanktuarium w Dobrowie.

Ad 25. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXVII sesji o godz. 1300

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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