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

BRZ.0002.10.2020
Protokół Nr XXXI/2020
z XXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 października 2020r.

1. Otwarcie sesji
Obrady XXXI sesji Rady Powiatu Kolskiego odbyły się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Marek Świątek. Każdy
z radnych potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje
odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową.

2. Powitanie gości
Przewodniczący rady powitał radnych.

Ad 3. Stwierdzenie quorum
Przewodniczący rady stwierdził, iż obrady są prawomocne, w sesji uczestniczy 20 radnych. Radna
Alicja Wapińska połączyła się zdalnie o godz. 9.25. Lista obecności stanowi załącznik nr l do
protokołu.

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXX sesji Rady Powiatu Kolskiego.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania protokół zostal przyjęty
20 głosami "za", Ogłos "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w
w/w sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad
Propozycji do porządku obrad nikt nie zgłaszał.

W głosowaniu imiennym w sprawie przyjęcia

porządku obrad udział wzięło 21 radnych. W wyniku głosowania porządek obrad zostal przyjęty 21
głosami "za", Ogłosów "przeciw", Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz glosowania w
w/w sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Porządek obrad :
l. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji.

5. Przyjęcie porządku obrad.
6.Informacja

Starosty z działalności

międzysesyjnej

Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.
8. Informacji

o stanie realizacji

zadań oświatowych

za rok 2019/2020

w szkołach

na terenie

Powiatu

Kolskiego

powiatu kolskiego.
9. Informacja o złożonych oświadczeniach
10.

Podjęcie

uchwały

organizacjami

w

sprawie

pozarządowymi

majątkowych.

uchwalenia

oraz podmiotami,

"Programu

współpracy

o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia

24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie

na 2021r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331120 18 Rady Powiatu Kolskiego z dnia
30.08.20 18r. w sprawie zatwierdzenia
do dnia 3l.12.2020

i przystąpienia

projektu: "Aktywizacja

kolskim (V)" współfinansowanego
Programu Operacyjnego

uchwały

osób młodych pozostających

ze środków Europejskiego

bez pracy w powiecie

Funduszu Społecznego w ramach

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia
13. Podjęcie

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019

w sprawie

zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.

wprowadzenia

zmian

w Wieloletniej

Prognozie

Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
14. Odpowiedzi

na zapytania i interpelacje

15.Wolne głosy i wnioski.
16. Zamknięcie

obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Przewodniczący
działalności

rady Marek Świątek poinformował,

międzysesyjnej

że radni otrzymali

Zarządu, wydziałów i jednostek

zespolonych

na piśmie informację z
za miesiąc październik br.

Materiały te stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.
Radna Alicja Wapińska
Radna złożyła interpelacje

w sprawie naprawy nawierzchni

ul. od Dworca PKP - Blizna- Piaski w Kole, przebudowy

ulicy Żeromskiego
nawierzchni

w Kole, przebudowy

ul. Toruńskiej w Kole.

Treść interpelacji radnej stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Radnv Tomasz Barański
Interpelował w sprawie rozstrzygnięcia przetargu na przebudowę ul. Łąkowej w Kłodawie, okazało
się, że oferenci zaproponowali wyższe kwoty niż przewidywała oferta. W związku z powyższym,
co z brakującą kwotą na remont ww. ulicy?

Ad 8. Informacji

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 2019/2020 w szkołach na

terenie powiatu kolskiego.
Przewodniczący Rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali informację z materiałami
na sesję. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali na piśmie informację o
złożonych

Przewodniczącemu

Rady

Powiatu

oraz

Staroście

Kolskiemu

oświadczeniach

majątkowych. Informacja została przyjęta przez aklamację i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia "Programu
organizacjami

pozarządowymi

oraz podmiotami,

współpracy Powiatu Kolskiego

o których mowa wart.

3 ust. 3 ustawy z

dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021r.
Projekt uchwały przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Dorota Szkudlarek.
Przepis art. Sa ust. l ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

nakłada na organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego

obowiązek

uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o
których mowa wart. 3 ust. 3 w ustawie. Zgodnie z w/w ustawą współpraca ta może odbywać się w
szczególności w formie zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych.
Zlecanie może mieć formę powierzenia lub wspierania realizacji zadania.
Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała
projekt uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Kolskiego organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie na 2021r.

W głosowaniu imiennym udział wzięło

uchwała została podjęta 20 głosami "za", O głosów "przeciw"

21 radnych. W jego wyniku
i 1 głos" wstrzymujący się ".

Imienny wykaz glosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII 233 12020 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L1/331/2018 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

przedstawił

przewodniczący

Komisji

Gospodarczej

projektem uchwały nie było. Komisja Gospodarcza

pozytywnie

Łukasz

Królasik.

zaopiniowała

Dyskusji

nad

projekt uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany
Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.201& 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)"

wspó/jinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W głosowaniu imiennym udział wzięło 21 radnych.
W jego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami "za", O głosów "przeciw"
"wstrzymujący się ".

i 1 głos

Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr

9 do

protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII 234 12020 i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad 12. 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.
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 Kolskiego na 20201'. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 21 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 21 głosami "za", O głosów "przeciw" i
Ogłosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załqcznik nr 11
o protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXII 235 12020 i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Dyskusji nad projektem uchwały nie
było. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Przewodniczący

Rady lv/arek 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 21 radnych. W jego wyniku uchwala została podjęta 21
głosami "za", Ogłosów "przeciw" i Ogłosów" wstrzymujących się ". Imienny wykaz głosowania w
ww. sprawie stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXlI236/2020

i stanowi załqcznik nr 14 do protokołu.

Ad 14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Przewodniczący rady poinformował, że odpowiedź na interpelacje radnej Alicji Wapińskiej w
zakresie dróg została przesłana do Biura Rady i Zarządu.
Starosta udzielił odpowiedzi na zapytanie radnego Tomasza Barańskiego w zakresie rozstrzygnięcia
przetargu na przebudowę ul. Łąkowej w Kłodawie. Poinformował, że Zarząd Powiatu wyraził
zgodę na zwiększenie środków finansowych o brakującą kwotę potrzebną do zawarcia umowy z
oferentem, który zaproponował najniższą cenę.
Ad 1S.Wolne glosy i wnioski.
Radna Alicja Wapińska
Zabrała głos w sprawie możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla Ligi Obrony Kraju.
Podziękowała także dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za rzetelne rozwiązywanie
zgłaszanych problemów w zakresie dróg.
Starosta poinformował, że w kwestii udzielenia wsparcia dla LOKu decyzja must zapaść na
posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Radnv Tomasz Barański
Pytał o obecną sytuację w szpitalu.
Starosta poinformował o przypadkach zakażeń koronawirusem wśród personelu szpitala. Z tego
powodu wyłączone z pracy były dwa oddziały: wewnętrzny i chirurgia. Powiat dokupił 1000 szt.
testów w celu wykrywania COVID- I9, które mają trafić do szpitala oraz Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Bliznej w Kole, gdzie również były zachorowania.

Radny Lech Spliter podkreślił konieczność ochrony personelu przed zakażeniami.
Radny Ryszard Kasiorek
Zabrał głos w sprawie braku dostępności szczepionek na grypę. Zwrócił uwagę na konieczność
wcześniejszego zabezpieczenia w 2021 r. szczepionek dla personelu szpitala.
Starosta
Poinformował o zmianach w organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Kole związanych z
obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju.
Ad 16. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXI sesji o godz. 10:30
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