Rada powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0002.8. 2020
Protokół Nr XXIX/2020
z XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 27 sierpnia 2020r.

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad :XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego o godz. 900 dokonał przewodniczący rady
Marek Świątek.
2. Powitanie gości
Przewodniczący rady powitał radnych i wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący Rady stwierdził, iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista
obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Uwaga! Wg listy obecności obecnych
21 radnych (o godz. 918 przybył radny Lech Spliter).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z :XXVII i XXVIII sesji
Przewodniczący

rady

poddał pod głosowanie protokół z :XXVII i XXVIII sesji Rady Powiatu

Kolskiego.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania protokoły zostały przyjęte
20 głosami "za", Ogłos "przeciw",

Ogłosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w

ww. sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rady zgłosił wniosek dot. wprowadzenia do porządku obrad projektu uchwały w
sprawie zmiany uchwały nr :XXVII/21 0/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r. w
sprawie

organizacji

wspólnej

obsługi

kadrowej,

płacowej

i finansowej

szkół i placówek

oświatowych prowadzonych przez powiat kolski. Zaproponował umieszczenie projektu jako pkt 11
a pozostałe punkty przesunąć o jeden.

Nikt więcej nie zgłaszał propozycji do porządku obrad, w związku z tym przewodniczący

rady

poddał pod głosowanie przyjęcie wniosku w sprawie wprowadzenia do porządku obrad projektu
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/2I 0/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca
2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i finansowej szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych.

W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 20 głosami "za", O głosów "przeciw", O
głosów" wstrzymujqcycli się ". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 3 do
protokołu.

Następnie przewodniczqcy
W głosowaniu

rady poddał pod głosowanie przyjęcie porzqdku obrad po zmianach.

imiennym udział wzięło 20 radnych.

W wyniku głosowania porzqdek obrad po

zmianach został przyjęty 20 głosami "za", O głosów "przeciw",

O głosów" wstrzymujqcyc]i się ".

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 4 do protokołu.
Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

o

2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji.
5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.
8. Informacja z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na stan bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki,
gmina Osiek Mały.

o

10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych dyrektora
Zespołu Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych

w Kole Pana Mieczysława Drożdżewskiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/2l0/2020

Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej ifinansowej
szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Starosta Robert Kropidłowski

przedstawił

informację

z działalności

wydziałów

i jednostek

zespolonych za miesiąc lipiec- sierpień br. Materiały te stanowią załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.
Radna Alicja Wclpińska złożyła interpelacje w sprawie: zmiany sygnalizacji świetlnej na przejściu
dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza

O

i 3 Maja,

przebudowy ulic Broniewskiego i

PCK w Kole, zabezpieczenia środków w kwocie 10 000 zł dla LOK w Kole z przeznaczeniem na
rozbudowę

strzelnicy

w Ruszkowie

o elementy służące do poprawy

bezpieczeństwa.

Treść

interpelacji stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radnv

Marek

zamontowania

Tomicki

i radny Ryszard

na

Zielonej

ul.

w

Kasiorek

Babiaku

wspólnie

radarowego

złożyli

interpelacje w sprawie

wyświetlacza

pomiaru

prędkości

rzeczywistej. Radny Marek Tomicki poprosił, aby w przypadku braku środków finansowych na
realizację ww. zadania w roku bieżącym, potraktować ww. wniosek jako propozycje do budżetu
powiatu na 2021 r. Treść interpelacji stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Radny Marek Tomicki dopytał o kwestię wspólnych inwestycji Powiatu Kolskiego z Gminą

o

Babiak. Obecnie nic się nie dzieje w zakresie inwestycji: Brdów- Psary oraz Janowice i Lipie Góry.

Radny Marek Banaszewski

dopytał jaki jest stan przedsięwzięcia remontu Oddziału Chirurgii w SP

ZOZ wKole?

Radny Lech Spliter

z informacji międzysesyjnej radni dowiedzieli się, że jest 86 osób zarażonych

COVID-19, a z informacji jakie radny posiada ta liczba wynosi 123. Zakład prac, u którego
wykryto przypadki koronawirusa

zapewniał, że wprowadził dodatkowe

chronić pracowników przed zakażeniami.

procedury, które mają

Z czego wynikają takie rozbieżności?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że informacja o ilości zakażeń i dobowych wzrostach
przekazywana
popołudniowych

jest

przez

Wojewodę

Wielkopolskiego.

W dniu

wczorajszym

w godzinach

otrzymano informacje o nowych zakażeniach, dzisiaj pojawił się komunikat o

gwałtownym wzroście zachorowań w Powiecie Kolskim. Należy pamiętać o przestrzeganiu reżimu
sanitarnego tj. noszeniu maseczek, zachowaniu dystansu społecznego oraz o stosowaniu środków
dezynfekujących.

Starosta

również

jest

zaniepokojony

dużym

wzrostem

dobowym

liczby

zachorowań.
Radna Alicja Wapińska

dopytała czy jest możliwość wykonania testu na COVID- 19 na terenie

miasta Koła?
Starosta

Robert

Kropidłowski

poinformował,

że miasteczko

mieście Koło, chęć wzięcia udziału w wymazie zadeklarowało

wymazowe było utworzone w
1100 osób, z czego 250 osób nie

skorzystało z tego uprawnienia. W planach jest ponowne utworzenie miasteczka wymazowego w
dniach 01.09. i 03.09. br. W pierwszej kolejności wymazy zostaną wykonane dla osób, które były
zakażone, kolejno z izolacji domowej oraz kwarantanny.

o

Ad 7. Informacja
Przewodniczący

z działalności Powiatowego Inspektoratu
rady Marek Świątek poinformował,

Nadzoru Budowlanego w Kole.

że radni otrzymali materiał z działalności

Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole z materiałami na sesję. Informacja

nie

była omawiana, została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załqcznik nr 8 do protokołu.

Ad 8. Informacja
Przewodniczący

z działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole.
rady Marek Świątek poinformował,

że radni otrzymali materiał z działalności

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole z materiałami na sesję. Informacja

nie była

omawiana, została przyjęta przez aklamację. Informacja stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

o

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na stan bezpieczeństwa

na drodze w miejscowości

Plebanki, gmina Osiek Mały.
Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak.
Skarga została uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczqcy

rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie stan

bezpieczeństwa na drodze w miejscowości Plebanki, gmina Osiek Mały.
udział wzięło
"przeciw"

W głosowaniu imiennym

21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami " za", O głosów

i O głosów" wstrzymujqcycłt się".

Imienny wykaz głosowania

w ww. sprawie stanowi

załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIXl220

/2020 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych
dyrektora

Zespołu

Szkół Ekonomiczno-

Administracyjnych

w Kole Pana

Mieczysława

Drożdżewsklego.
Projekt uchwały przedstawił sekretarz Artur Szafrański. Dyrektor Mieczysław Drożdżewski
pismem z dnia 03.07.2020r. zwrócił się o zwolnienie z realizacji zajęć dydaktycznych w roku
szkolnym 2020/2021 w wymiarze 3 godzin tygodniowo, ze względu na zwiększenie obowiązków
wynikających
dziennika

z braku sekretarza

elektronicznego,

zawodowego
zawodowe

dostosowania

infrastruktury

wprowadzenia

do szkoły

szkoły do przeprowadzenia

egzaminu

w nowej formule oraz realizacji projektu "Poza granicami- międzynarodowe staże
uczniów"

przypadkach

o

szkoły, zmiany oprogramowania,

może

w ramach
zwolnić

programu

dyrektora

tygodniowego

obowiązkowego

funkcjonowania

szkoły powodują

ERASMUS+.

w całości

wymiaru

Rada

Powiatu

lub w części,

godzin

zajęć

znaczne zwiększenie

w uzasadnionych

od obowiązku

dydaktycznych,

obowiązków

jeżeli

dyrektora.

realizacji
warunki

Przesłanka ta

spełnia przepisy ustawy Karta Nauczyciela.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnienia
od

obowiązku

realizacji

Administracyjnych

zajęć

dydaktycznych

dyrektora

Zespołu

w Kole Pana Mieczysława Drożdżewskiego.

Szkół

Ekonomiczno-

W głosowaniu imiennym udział

wzięło 21 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i
O głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 12
do protokołu.

O

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIX/221/2020

Ad 11. Podjęcie uchwały
Kolskiego

w sprawie

zmiany

i stanowi załącznik nr 13 do protokolu.

uchwały

nr XXVII/2l0/2020

z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie organizacji

wspólnej

płacowej i finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych
Projekt uchwały przedstawił

Rady Powiatu

obsługi kadrowej,

przez powiat kolski.

sekretarz Artur Szafrański. Rada Powiatu na sesji w dniu

25 czerwca br. podjęła uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi kadrowej, płacowej i
finansowej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat kolski. Zgodnie z zapisami
w uchwale

referat miał zacząć funkcjonować

wydarzenia,

które miały miejsce w Budynku B Starostwa Powiatowego,

referatu

został wstrzymany

ze względu

od 01.09.2020r. jednak

na zachowanie

reżimu

z uwagi na ostatnie
remont pomieszczeń

sanitarnego.

W związku

powyższym proponuje się, aby referat został uruchomiony z dniem O1 stycznia 2021 r.

z

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący

rady Marek Ś-wiątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany

uchwały nr XYVII/210/2020
organizacji

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 25 czerwca 2020r.

wspólnej obsługi kadrowej, płacowej

i finansowej

szkół i placówek

prowadzonych przez powiat kolski. W głosowaniu imiennym udział wzięło
wyniku uchwała została podjęta 21 głosami " za", O głosów "przeciw"
się". Imienny wykaz głosowania

HI

sprawie

oświatowych

21 radnych. W jego

i O głosów" wstrzymujących

w ww. sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIXl222/2020 i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie

O

uchwały w sprawie zatwierdzenia

rocznego sprawozdania

finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za 2019r.
Projekt uchwały przedstawił sekretarz Artur Szafrański. W oparciu o przepisy ustawy
rachunkowości

roczne

sprawozdanie

finansowe

Samodzielnego

Publicznego

o

Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole za 2019 rok podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6
miesięcy od dnia bilansowego.
badaniu

przez

biegłego

Przed zatwierdzeniem

rewidenta,

którym

roczne sprawozdanie

była firma

"Controlling"

finansowe podlega
Kancelaria

Biegłych

Rewidentów Kaczmarek, Adamczyk ze Słupcy. Ponadto roczne sprawozdanie finansowe zostało
pozytywnie

zaopiniowane

przez Radę Społeczną Samodzielnego

Zdrowotnej

w Kole Uchwałą

Publicznego

Zakładu Opieki

nr 1/1112020 z dnia 30 lipca 2020r. Sprawozdanie

zostało

szczegółowo omówione przez Dyrektor SP ZOZ w Kole oraz główną księgową na posiedzeniu
Komisji Spraw Społecznych.

C

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący
zatwierdzenia

rady Marek

Świątek poddał

pod

rocznego sprawozdania finansowego

głosowanie

projekt

Samodzielnego

Zdrowotnej w Kole za 2019r. W głosowaniu imiennym udział wzięło

uchwały

w sprawie

Publicznego Zakładu Opieki
21 radnych. W jego wyniku

uchwała została podjęta 21 głosami" za", O głosów "przeciw " i O głosów" wstrzymujących się".
Imienny wykaz głosowania

w ww. sprawie stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIX/223/2020 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wyniku finansowego netto przez Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Alim Szafrański. Zgodnie z zapisami ustawy o działalności
leczniczej ujemny wynik finansowy pokrywa we własnym zakresie Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego netto przez Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole z lat ubiegłych w wysokości l1.272.148,44zł
wyniku finansowego

netto za rok 2019 w wysokości

1.338.389,80zł,

oraz ujemnego

nastąpi z zysków z lat

następnych.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący

rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pokrycia

wyniku finansowego

netto przez Samodzielny

W głosowaniu imiennym udział wzięło

Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21

głosami" za", O głosów "przeciw" i O głosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w
ww. sprawie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIX/223/2020 i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na
2020r.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował,

że proponowane

budżecie Powiatu Kolskiego dotyczą zmian pomiędzy

przez Zarząd Powiatu zmiany w

§§ na wnioski kierowników jednostek,

zwiększenia dotacji celowej na Fundusz przewozów autobusowych.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

przedstawił dodatkowe zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały (załącznik
nr 20 do protokołu).
()

Przewodniczący

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Rady Marek Świątek poddał

pod głosowanie

projekt

uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 21 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami "za", O głosów "przeciw" i
O głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 21
do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIXl225/2020 i stanowi załącznik nr 22 do protokołu

Ad 15. Podjęcie

uchwały

w sprawie

wprowadzenia

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

zmian

w Wieloletniej

Prognozie

Skarbnik

Zygmunt

dostosowania

Sołtysiak

przedstawił

limitów zobowiązań

projekt

uchwały.

Zmiany

dotyczą

aktualizacji

i

przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.
Przewodniczący

Rady Marek

Świqtek poddał

pod głosowanie

projekt

uchwały

w sprawie

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

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

glosami "za", Ogłosów "przeciw"

i Ogłosów" wstrzymujqcych. się". Imienny wykaz głosowania w

ww. sprawie stanowi załqcznik nr 23 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXIX/226/2020

i stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

O

Radny

Ryszard

wysięgnikowej

Kasiorek

z osprzętem"

podziękował
na kwotę

za zabezpieczenie

środków

na "Zakup

kosiarki

110 000,00 zł. Jest to bardzo potrzebny sprzęt dla

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.
Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział na zapytanie radnego Marka Tornickiego w kwestii
realizacji wspólnych inwestycji drogowych powiatu kolskiego i gminy Babiak. Z informacji jakie
przekazał dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole umowa na realizacje zadania Brdów- Psary
jest już podpisana (wykonanie dokumentacji

technicznej).

W sprawie inwestycji Lipie Góry -

Janowice wystąpił problem z koniecznością wykonania kanałów technologicznych. Zarząd Powiatu
wystąpił

do

Ministerstwa

technologicznych.

Obowiązek

Cyfryzacji
wykonania

o

odstąpienie

kanałów

od

spowoduje

obowiązku

budowy

zwiększenie

kosztów realizacji

inwestycji o 150 000,00 zł na 1 km drogi. Jest jeszcze możliwość przekwalifikowania

O

przebudowy

na remont,

wówczas

nie ma obowiązku

wykonania

kanałów

zadania z

kanałów technologicznych.

Obecnie czekamy na odpowiedź Ministerstwa Cyfryzacji w tym temacie.
Członek

Zarządu

Kropidłowskiego

Powiatu

Waldemar

wręczył okolicznościowy

Banasiak

na

ręce

Starosty

Kolskiego

Roberta

Ryngraf Honorowy. Radny wspomniał, że w dniu 15

sierpnia br. w gminie Grzegorzew z inicjatywy ks. kan. Krzysztofa Pietrygi odbyły się uroczystości
100. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Wydarzenie

zostało objęte honorowym

patronatem przez

Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. W imieniu Ministra w obchodach uczestniczył
mjr Jerzy Banasiak.
Dyrektor Iwona Wiśniewska na zapytanie radnego Lecha Splitera w sprawie wykonywania testów
dla osób, które będą przyjmowane na oddziały szpitalne odpowiedziała, że pacjenci będą mieli
wykonywane testy na COVID-19. Szpital zakupił testy kasetkowe, będą one wykonywane na Izbie
Przyjęć. Natomiast odnosząc się do zapytania radnego Marka Banaszewskiego w sprawie remontu

Oddziału Chirurgii p. Wiśniewska odpowiedziała, że roboty budowlane rozpoczęły się 26.08. br.
Opóźnienie w rozpoczęciu prac wynikało ze złożenia przez jednego z oferentów odwołania do KIO,
które zostało uznane za niezasadne.

Umowa na wykonanie prac budowlanych została podpisana z

firmą budowlaną Vester z Kutna. Podpisano aneks do ww. Umowy, ponieważ w pierwotnej wersji
był zapis, że prace zostaną wykonane w ciągu 144 dni od dnia podpisania umowy. Ostatecznie
umowa została zawarta później tj. w dniu 26.08., więc termin 144 dni upływa 17.01.2021r. Pani
Wiśniewska nie wyklucza, że zwróci się Rady Powiatu o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu
wykorzystania dotacj i z Powiatu na koniec stycznia 2021 r.
Radny Marek Tomiclu zapytał, czy to prawda, że na terenie Zakładów Mięsnych zarażanych
koronawirusem jest 200 osób, mimo to Zakład nadal funkcjonuje?
odpowiedział,

o

Starosta Robert Kropidłowski

że dla władz powiatu najbardziej wiarygodnym źródłem są

dane

przekazywane

przez Wojewodę Wielkopolskiego dot. sytuacji epidemii w województwie wielkopolskim. Wczoraj
otrzymano

informację

Zarządzania

o 57 osobach

Kryzysowego,

zakażonych,

w związku z tym zwołany

w którym udział wzięły przedstawiciele

wszystkich

został Sztab
służb. Należy

kontrolować sytuację związaną z przyrostem zachorowań, podjęto decyzje o organizacji kolejnego
miasteczka wymazowego.
Radny Radomir Piorun czy są planowane zmiany w funkcjonowaniu
harmonogram

zajęć popołudniowych?

zgodnie z decyzją Ministerstwa

Wicestarosta

Sylwester

szkół średnich, chodzi o

Chęciński

odpowiedział,

że

od 01.09. nauka w szkole będzie się odbywała stacjonarnie z

zachowaniem reżimu sanitarnego. Osobami zorientowanymi w zakresie funkcjonowania szkół oraz
metod

nauczania

są dyrektorzy

placówek.

Decyzje

w zakresie

sposobu

nauczania

będzie

podejmował dyrektor. Radna Dorota Gałdyn dodała, że dyrektorzy szkół zostali zobligowania do

O

opracowania

procedur w zakresie przynależności

powiatu do strefy

żółtej oraz czerwonej w

uzgodnieniu z sanepidem. Przynależność do strefy żółtej nie oznacza, że wszystkie szkoły muszą
wejść w system nauczania hybrydowy. Dyrektorzy szkół będą współpracować

z Sanepidem i

indywidualnie będą podejmować decyzje w zakresie sposobu nauki w danej szkole. Radna Alicja
Wapińska

zaproponowała

zaproszenie

na sesję dyrektorów

szkół,

aby przedstawili

swoje

propozycje systemu nauki w danym roku szkolnym. Radna Ewa Ochędalska dodała, że sytuacja
jest rozwojowa i spotkanie z dyrektorami szkół na sesji nie jest konieczna. Wicestarosta Sylwester
Chęciński podkreślił, że rodzice zostali powiadomieni

przez dyrekcje szkół o obowiązujących

zaleceniach i sposobach kształcenia. Na stronach szkół są zamieszczone odpowiednie komunikaty.
Ad 17. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący

rady Marek Świątek wspomniał, że wzdłuż ul. Nagórnej w Kole mieszkańcy

parkują na ulicy, za co są karani przez policję mandatami. Na ulicy jest oznakowanie informujące,

że jest to strefa miejska i jest zakaz parkowania. Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że
oznakowanie

było już zaplanowane na etapie projektu, takie rozwiązanie zostało uwzględnione

biorąc pod uwagę zachowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowego na tym odcinku drogi. Jednak
zorientuje się w temacie i wówczas udzieli szczegółowej odpowiedzi.
Radna Alicja Wapińska złożyła życzenia uczniom z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
Ad 18. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXIX sesji o godz. 1030
Protokółowała:
Malwina Morzycka
PRZEWODNICZĄ.CY
Rady Powiat;u Kolskiego
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