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Protokół Nr XXXl2020

z XXX sesji Rady Powiatu Kolskiego

z dnia 24 września 2020r.

1. Otwarcie sesji

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

Marek Świątek.

2. Powitanie gości

Przewodniczący rady powitał radnych, naczelników i wszystkich obecnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum

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

w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji

Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Kolskiego.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania protokół został przyjęty

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

w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad projektu uchwały w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2020-2027. Jednocześnie zaproponował umieszczenie projektu pkt 17.

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

pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został

przyjęty 20 głosami "za", Ogłosów "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

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

W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad po



zmianach został przyjęty 20 głosami" za", Ogłosów "przeciw", Ogłosów" wstrzymujqcyc]i się".

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1.0twarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2.Powitanie.

3.Stwierdzenie quorum.

4.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6.Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7.Zapytania i interpelacje.

8.Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Kole.

9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli obiektów na

terenie powiatu kolskiego za 2019 rok.

1O.Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

11.Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej

Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027 oraz wykonaniu planu finansowego

SP ZOZ w Kole za I półrocze 2020 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kolskiego.

B.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/53/99 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 02

grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia

i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 30 kwietnia 2020roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych

zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie

Kolskim w 2020r.

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

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zamknięcie obrad.



Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej Zarządu,

wydziałów i jednostek zespolonych za miesiąc wrzesień br. Materiały te stanowiq załqcznik nr 5

do protokołu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Radny Marek Tomicki nawiązał do interpelacji z ostatniej sesji, czy były podjęte rozmowy z

wójtem gminy Babiak w zakresie wspólnych inwestycji powiatu i gminy?

Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że odbyło się spotkanie z wójtem gminy Babiak,

którego głównym tematem było omówienie kwestii realizacji wspólnych inwestycji drogowych

powiatu kolskiego i gminy Babiak. Jeżeli chodzi o inwestycje w miejscowości Jasieniec wystąpił

problem z koniecznością wykonania kanałów technologicznych. Zarząd Powiatu wystąpił do

Ministerstwa Cyfryzacji o odstąpienie od obowiązku budowy kanałów technologicznych, obecnie

czekają na odpowiedź. Natomiast w Lipich Górach trwa przebudowa linii kolejowych i w tym

zakresie rozpatrywana jest koncepcja, modernizacji drogi, w ten sposób aby przejazd był przez tory,

w ten sposób nie trzeba będzie robić zakrętu. Oczekują na odpowiedź od PKP w tym temacie.

Starosta zasygnalizował, że może wystąpić sytuacja kiedy inwestycje nie zostaną wykonane w tym

roku budżetowym, dlatego wstępnie zadeklarował wójtowi, aby środki z tego roku przesunąć na

przyszły rok, nie ujmując kolejnych środków na inne inwestycje w 2021r. Wójt ma podjąć rozmowy

z radnymi na najbliższej sesji.

Radny Lech Spliter

Komisja Spraw Społecznych na ostatnim posiedzeniu wypracowała wniosek dot. rozpoczęcia

remontu Oddziału Wewnętrznego I w SP ZOZ w Kole.

Starosta Robert Kropidłowski potwierdził, że Oddział Wewnętrzny I wygląda źle, zadanie to z

pewnością będzie realizowane w przyszłości. Będą podjęte starania o pozyskanie środków z

budżetu państwa na to zadanie.

Radna Alicja Wapińska

Radna złożyła interpelacje w następujących tematach:

l) naprawy nawierzchni ulicy Żeromskiej w Kole;

2) sporządzenia wykazu zmian w strukturze organizacyjnej Starostwa Powiatowego w latach 2019-

2020?

3) wykaz zlikwidowanych i utworzonych stanowisk w latach 2019-2020?

4) stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w latach 2018-2020?



5) tabelaryczny wykaz wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pracy?

6) tabelaryczny wykaz wynagrodzeń naczelników od najniższego do najwyższego w latach 2019-

2020?

7) rozważenie przebudowy ul. Toruńskiej w Kole;

8) przedstawienie koncepcji przebudowy ul. Broniewskiego w Kole?

9) zabezpieczenie środków finansowych na przebudowę ul. PCK we Kole?

10) odnowienie nawierzchni drogi na odcinku od cmentarza na Leśnicy do Umienia przez

Grzegorzew.

Radna jednocześnie odczytała wniosek do budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. w sprawie

zabezpieczenia środków finansowych na przygotowanie dokumentacji drogowej wraz z elementami

odwodnienia na budowę odcinka ul. Konopnickiej w Kole.

Treść interpelacji radnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Radny Marek Banaszewski dopytał jak ma się względem siebie harmonogram rzeczowo-

finansowy na wykonanie przedsięwzięcia remontu Oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole?

Radny Tomasz Barański zwrócił się z prośbą o przesyłanie informacji międzysesyjnej z prac

Zarządu Powiatu co najmniej na dzień przed sesją.

Ad 8. Informacja na temat bieżącej sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole.

Dyrektor Iwona Wiśniewska omówiła bieżącą sytuację w Samodzielnym Publicznym Zakładzie

Opieki Zdrowotnej w Kole:

- wg stanu na dzień 31 lipca br. Szpital wykazuje stratę w wysokości 349 974,35 zł. Jest ona

spowodowana wzrostem m.in.

• kosztów zakupu odzieży ochronnej, np. cen fartuchów (na początku roku cena wynosiła

1,10 zł, natomiast na koniec sierpnia 5,00 zł), zakup rękawiczek jednorazowych (na

początku roku cena za opakowanie wynosiła 9,50 zł na koniec sierpnia 46,00 zł).

W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na sprzęt

jednorazowego użytku.

• zużycia materiałów i energii o kwotę 60 366,02 zł

• usług obcych o kwotę 368 141,62 zł dotyczy to przede wszystkim wynagrodzeń (w tej

kwocie są odprawy, gratyfikacje, nadgodziny i koszty umów zlecenia), usług pralniczych

oraz wyżywienia, kontraktów lekarskich oraz ratowników, usługi sprzątania;



- zakupiono testy kasetkowe firmy ALAB, które dają wynik serologiczny zakażonego pacjenta

jeszcze przed pojawieniem się objawów, taki test kosztuje 30,00 zł netto. Każdy pacjent

przyjmowany na oddział będzie miał wykonany test na COVID-19. NFZ nie finansuje zakupu

ww. testów;

- w szpitalu ponownie przeprowadzane są badania gastroskopii, kolonoskopii, wykonywane są

operacje planowane;

- od lipca zwiększono 3% ryczałt na zakup środków ochrony indywidualnej;

- rozliczenie z NFZ za wykonane procedury nie nastąpią w tym roku, rozliczenie ma być 1,5

roczne czyli do końca umowy z NFZ tj. połowy 2021r.;

W zakresie remontu oddziału chirurgii, umowa została zawarta 26.08. br z terminem wykonania na

144 dni, tak więc termin oddania inwestycji przypada w styczniu 2021. Co tydzień na odprawach

spotykają się przedstawiciele inwestora i inspektorzy nadzoru budowlanego. Wystąpiły propozycje

prac dodatkowych polegające na wykonaniu nowej instalacji wody dla oddziału chirurgicznego z

zastosowaniem cyrkulacji i możliwości ograniczenia dopływu wody tylko w oddziale, a nie jak

dotychczas w całym budynku. W projekcie jest wpięcie w istniejącą instalację, która jest stara i

skorodowana. Koszt wykonania zadania to ok. 37 000 zł netto. Należało by także obudować piony i

poziomy rur w Oddziale Chirurgii, które są widoczne, to koszt ok. 10 000 zł netto. Uzasadnione jest

także wykonanie połączenia komunikacyjnego z oddziału chirurgii do skrzydła budynku, w którym

znajduje się Blok Operacyjny. Połączenie komunikacyjne skróci drogę pacjenta z oddziału na blok

operacyjny, koszt tego przedsięwzięcia to ok. 20 000 zł netto. Zarząd Powiatu na ostatnim

posiedzeniu wyraził aprobatę w zakresie wykonania dodatkowych prac.

Na koniec p. Wiśniewska poinformowała, że w Szpitalu odbyła SIę kontrola problemowa

wykonywania zadań w zakresie obronności Szpitala, kontrola wypadła pozytywnie.

Podczas dyskusji radny Lech Spliter wyraził wątpliwości w zakresie przygotowania Szpitala do

realizacji zadań obronnych. Zdaniem radnego placówka nie jest przygotowana pod względem

planistycznym i organizacyjnym do realizacji zadań obronnych. Radny dopytał czy każdy pacjent,

który będzie przyjęty do szpitala będzie miał wykonywany test na Covid 19? Dyrektor Iwona

Wiśniewska odpowiedziała, że każdy pacjent, który będzie przyjmowany na oddział będzie miał

wykonany test na Covid 19. Wynik jest znany po 15 minutach od pobrania wymazu, do czasu

otrzymania wyniku pacjent będzie na Izbie przyjęć.

Radny Ryszard Kasiorek uważa że Zarząd podjął właściwą decyzje wyrażając zgodę na

przyznanie środków dla Szpitala na wykonanie dodatkowych prac podczas inwestycji na Oddziale

Chirurgii. Pominięcie tego zakresu może to spowodować kolejne problemy lub awarie w

przyszłości. Radny nawiązał także do zmiany składu nadzoru inwestorskiego, jest to rozsądne ze



względu na fakt, iż podczas poprzedniej inwestycji osoby odpowiedzialne za nadzór inwestorski się

nie sprawdziły.

Na zakończenie dyskusji radna Alicja Wapińska dopytała co było przyczyną wzrostu kosztów

usług pralniczych? Dyrektor Iwona Wiśniewska odpowiedziała, że zwiększyła się liczba

pacjentów i częściej pościel jest wymieniania. Firma świadcząca usługi pralnicze jest wyłaniana w

wyniku postępowania przetargowego.

Ad 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wynikach kontroli

obiektów na terenie powiatu kolskiego za 2019 rok.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony Środowiska, Delegatura w Koninie Pan Andrzej Sparażyński zgłaszał, że nie będzie

obecny na sesji, w związku z tym, informacja nie będzie omawiana. Informacja została przyjęta

przez aklamację i stanowi załqcznik nr 7 do protokołu.

Ad 10. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole.

Informacje przedstawiła dr Dominika Bender. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kole

przeprowadził 134 kontrole warunków higieniczno - sanitarnych oraz 18 kontroli dobrostanu

zwierząt w rzeźni, 64 kontrole środków transportu do przewozu produktów pochodzenia

zwierzęcego, 171 kontroli środków transportu do przewozu zwierząt na miejscu, dokonano 676

kontroli warunków sanitarnych w zakładach produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego

oraz skontrolowano 43 punkty obrotu paszami. Na początku roku w okresie od stycznia do lutego

na terenie powiatu kolskiego wystąpiły dwa ognisk zjadliwej ptasiej gryp. Ognisko pierwsze

stwierdzono 13 stycznia 2020r. w miejscowości Zalesie gm. Dąbie, w którym znajdowały się 3

stada reprodukcyjne gęsi, łączna ilość drobiu to 5740 szt. Całkowite wygaszenie ogniska łącznie z

ostateczną dezynfekcją budynków i placu trwało do 16 lutego 2020r. Kolejne ognisko w

stwierdzono 23 lutego 2020r. w miejscowości Baranowiec gm. Dąbie, w którym znajdowało się 9

046 szt. kaczek rzeźnych. Opracowanie ogniska trwało do 24 lutego 2020r., całkowite wygaszenie

nastąpiło 25 marca 2020r. łącznie z ostateczną dezynfekcją. Dr Dominika Bender podkreśliła, że

obydwa ogniska ptasiej grypy zostały zwalczone w bardzo krótkim czasie dzięki bardzo dobrej

współpracy Inspektoratu Weterynarii ze Starostą Kolskim, Urzędem Gminy w Dąbiu, Państwową i

Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Komendą Policji. Na zakończenie dr Dominika Bender omówiła

sytuację związaną z pojawieniem się pierwszego w naszym województwie ogniska Afrykańskiego

Pomoru Świń.

Nie było dyskusji w tym punkcie.



Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że informacja z działalności Powiatowego

Inspektoratu Weterynarii w Kole została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 8 do

protokołu.

Ad 11. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu kolskiego, kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu kolskiego na lata 2020-2027 oraz wykonaniu planu

finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze 2020 roku.

Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że informacja o przebiegu wykonania budżetu

powiatu kolskiego za I półrocze 2020r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powiatu

kolskiego na lata 2020-2027 oraz wykonaniu planu finansowego SP ZOZ w Kole za I półrocze

2020r. była szczegółowo omawiana przez skarbnika Zygmunta Sohysiaka na posiedzeniu Komisji

Budżetu i Finansów. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z

dnia 18 września 2020r. wyrażająca opinię o przedstawionej przez Zarząd Powiatu Kolskiego

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2020r. jest

pozytywna.

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

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawił przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marek Marciniak.

Skarga została uznana za bezzasadną. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rozpatrzenia skargi na Starosty Kolskiego. W głosowaniu imiennym udział wzięło 19 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta 18 głosami " za", O głosów "przeciw" i 1 głos

" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 10 do

protokołu.

Uchwala została podjęta, oznaczona Nr XXXI 227 /2020 i stanowi załqcznik nr 11 do protokolu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat

Kolski.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole złożył

wniosek dot. uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych położonych w Barłogach,

gm. Grzegorzew. Powyższe nieruchomości zostały wydzielone z nieruchomości będących

własnością osoby fizycznej, z uwagi na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu na rzece



Rgilewce w miejscowości Barłogi". Po nabyciu przedmiotowych działek zostaną one oddane w

trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt

uchwały.

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

zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Kolski. 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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 12 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXX/228/2020 i stanowi załqcznik nr 13 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/53/99 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 02 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek

Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.

Projekt uchwały przedstawił sekretarz Artur Szafrański. Powiat Kolski jest członkiem

Stowarzyszenia "Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu od

1999r. Zgodnie z §8 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia należy wskazać przedstawiciela, za

pośrednictwem którego dana jednostka samorządu terytorialnego będzie działać w Stowarzyszeniu.

Rada Powiatu Kolskiego w drodze uchwały wyznacza na przedstawiciela Starostę Kolskiego.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

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

uchwały Nr XV/53/99 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 02 grudnia 1999r. w sprawie przystąpienia

do Stowarzyszenia " Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" w Poznaniu.

W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20

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

ww. sprawie stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXX/229/2020 i stanowi załqcznik nr 15 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020roku w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepelnosprawnych w

Powiecie Kolskim w 2020r.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor PCPR Agnieszka Rusin. Zmiana dotyczy przesunięć między

zadaniami w ramach budżetu, który posiada PCPR, wynika on z faktu, że pozostały środki z



finansowania kosztów szkoleń organizowanych przez urząd pracy w kwocie 7 000 zł oraz w

punkcie dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych w wysokości 38 812,00 zł i

proponuje się przeznaczyć te środki na dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych w

wysokości 40 925,95 zł, dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny w kwocie l 664,05 zł oraz zwrot

wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy w

kwocie 3 222,00 zł.

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

projekt uchwały.

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

uchwały Nr XXV/180/2020 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 kwietnia 2020roku w sprawie

ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych zadań z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2020r. W glosowaniu

imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami "za", O

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

stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXl230 /2020 i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przerwa w obradach od godz. 10.35 -10.45

Ad 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2020r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały i dodatkowe zmiany, które powstały po

terminie przesłania projektu uchwały. Skarbnik Zygmunt Sołtysiak zaznaczył, że najistotniejsze

zmiany dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Chodów w

wysokości 200 000,00 zł w ramach przyjętej partycypacji pomiędzy gminą a powiatem w

zakresie zadań drogowych;

- zwiększenia środków na zadanie "Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie,

przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie" o kwotę

74400,00 zł do wysokości 272 400,00 zł;

- zmiany w realizacji zadania "Przebudowa oddziału Chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z

wyposażeniem" polegająca na zmianie okresu realizacji w podziale na rok 2020- kwota 3 709

900,00 zł oraz 2021- kwota 800000,00 zł;



- rezygnacji z zaciągruęcia planowanego kredytu bankowego na kwotę 4 000 000,00 zł i

zwiększenie planu dochodów ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na kwotę

3 686214,00 zł;

- zwiększenia planu dochodów na podstawie umowy o powierzeniu grantu w ramach projektu

"Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" .0 kwotę 564 818,00 zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup leków i środków ochrony indywidualnej;

- zmiany nazwy zadania z "Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych w

Kole" na "Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem

socjalnym";

Pozostałe zmiany w budżecie Powiatu Kolskiego dotyczą zmian pomiędzy §§ na wnioski

kierowników jednostek i naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego w Kole.

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

projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod glosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. 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 ww. sprawie stanowi załącznik nr 19

o protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXl231/2020 i stanowi załqcznik nr 20 do protokołu.

Ad 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą wyniku finansowego i

zmniejszenia planu przychodów o przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym o kwotę 4 000 000,00 zł oraz nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 486 214,00

zł. Zmiana dotyczy także aktualizacji i dostosowania limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych

w WPF do zakresu ich realizacji. Dyskusji nad projektem uchwały nie było.

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 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19

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

ww. sprawie stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXl232/2020 i stanowi załqcznik nr 22 do protokołu.



Ad 18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Starosta Robert Kropidłowski zapewnił, że radni otrzymają na piśmie odpowiedzi na zadane

interpelacje.

Ad 19. Wolne glosy i wnioski.

Radny Tomasz Barański przekazał, że przedstawiciel firmy ROSSMANN zadeklarował w

najbliższym czasie chęć spotkania ze Starostą w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie w

miejscowości Kłodawa schodów ze skarpy, aby mieszkańcy mogli bezpiecznie dojść do sklepu.

Radna Alicja Wapińska zgłosiła kandydaturę byłego prezesa LOK w Kole p. Andrzeja

Kowalewskiego do otrzymania tytułu "Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego". Odczytała także wnioski

pokontrolne, które wypracowała Komisja rewizyjna z kontroli przeprowadzonej w Wydziale

Oświaty, Kultury i Promocji.

Ad 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXX sesji o godz. 1050

Protokółowała:

Malwina Morzycka

PRZEWODNICZĄ~Y
Rady powiatu I,>0lskiego
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