Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

BRZ.0002.13.2020 KOŁO

Protokół Nr XXXIV/2020
z XXXIV sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 22 grudnia 2020r.

1. Otwarcie sesji
Obrady XXXIV 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. Lista

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu (Uwaga! o godz. 9.30 zalogowała się radna Dorota
Gałdyn).

Ad 4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji
Przewodniczący rady poddał pod głosowanie protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Kolskiego.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku glosowania protokół został przyjęty 20
głosami "za", 0 głos "przeciw", 0 głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w
sprawie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący rady wystąpił z propozycją umieszczenia w porządku obrad następujących
projektów uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia

„Powiatowego

Programu

zapobiegania

Przestępczości

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024”.

oraz

Ochrony

Przewodniczy

zaproponował umieszczenie projektu jako pkt 11;

2) wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 20202027. Przewodniczy zaproponował umieszczenie projektu jako pkt 13;

3)

udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło. Przewodniczy zaproponował

umieszczenie projektu jako pkt 14;

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 przyjęcia „Powiatowego Programu zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024”. W głosowaniu

imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty
20 głosami „za", 0 głos "przeciw",

0 głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz

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

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku

obradprojektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027. W glosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych.
W wyniku głosowania powyższy wniosek został przyjęty 20 głosami „za", 0 głos "przeciw",
0 głosów " wstrzymujących się

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik

nr 4 do protokołu.

Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie wniosek o wprowadzenie do porządku

obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W wyniku głosowania powyższy wniosek
został przyjęty 20 głosami „za", 0 głos "przeciw", 0 głosów" wstrzymujących się". Imienny

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

Kolejno przewodniczący 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 ", 0 głos "przeciw ", 0 głosów " wstrzymujących się
Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.
3. Stwierdzenie ąuorum.

4. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

7. Zapytania i interpelacje.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 202Ir.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na

2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości
oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2024”

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło

15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2021-2027.

a)

przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i
Finansów,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata
2021-2027,

e) dyskusja,
f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027,
g) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2021-2027 wraz z poprawkami.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 202Ir.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,
b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i
Finansów,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie
poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 r.,

e) dyskusja,

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 202lr.,
g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

17 Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

18. Wolne głosy i wnioski.

19. Zamknięcie obrad.

Ad 6. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.
Starosta Robert Kropidłowski przedstawił informację z działalności międzysesyjnej Zarządu,

wydziałów i jednostek zespolonych za miesiąc grudzień br. Materiały te stanowią załącznik nr 7 do
protokołu.

Ad 7. Zapytania i interpelacje.

Radny Ryszard Kasiorek zapytał czy sprzęt do endoskopii został już zakupiony na potrzeby SP
ZOZ w Kole oraz kiedy zostanie zakończony remont Oddziału Chirurgii?

Starosta Robert Kropidłowski odpowiedział, że przetarg na „zakup sprzętu - wyposażenia pracowni
endoskopii w SP ZOZ w Kole” został rozstrzygnięty i sprzęt został zakupiony i do końca roku
powinien być dostarczony do szpitala. W zakresie remontu Oddziału Chirurgii Starosta odpowiedział,

że inwestycja nie jest zagrożona, pracę są wykonywane zgodnie z harmonogramem, pomimo

konieczności wykonania dodatkowych prac tj. instalacja wodna, kanalizacja. Co tydzień odbywają

się spotkania z kierownikami budowy.

Radny Łukasz Królasik zainteresowany czy Wykonawca realizujący zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu” zgłosił już odbiór inwestycji?

Wicestarosta Sylwester Chęciński odpowiedział, że rozmawiał z Wykonawcą i zostało jeszcze tylko
malowanie pasów. Tak więc niedługo nastąpi odbiór inwestycji.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 202Ir.
Przewodniczący Rady Marek Świątek powiedział, że radni otrzymali projekt z materiałami na sesję.

Uwag do przedstawionego projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok nie było w
związku, z czym przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w

sprawie

przyjęcia

płanu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kolskiego na 2021r

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

głosami „za", 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Imienny wykaz głosowania w

w/w sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/247/2020 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2021

rok.
Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z
materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.
Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego

płanu pracy Rady Powiatu Kołskiego na 2021r W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych.
W jego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów
„wstrzymujących się”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/248/2020 i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2021 rok.
Przewodniczący rady Marek Świątek poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz z

materiałami na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rocznego
planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kołskiego na 2021r. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 20 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami „ za", 0 głosów „przeciw ” i 0

głosów „ wstrzymujących się

Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 12 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/249/2020 i stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata

2021-2024”.
Projekt uchwały przedstawił kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel. Zgodnie

z zapisami ustawy o samorządzie powiatowym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w

ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, Komisja Bezpieczeństwa i

Porządku opracowała projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego” na lata 2021-2024. Powyższy program jest

dokumentem obejmującym najistotniejsze zagrożenia, jakie mogą wystąpić na terenie Powiatu

Kolskiego oraz wskazuje sposoby i procedury ich zapobiegania w celu utrzymania właściwego
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Określa ramy stałej, partnerskiej współpracy i

współdziałania organów administracji samorządowej, inspekcji i służb, a jego głównym celem jest

wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców powiatu kolskiego.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący rady Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie przyjęcia
„ Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Pubłicznego na łata 2021-2024”. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych.

Wjego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami „za", 0 głosów „przeciw ” i 0 głosów

„ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 14 do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/250/2020 i stanowi załącznik nr 15 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 (załącznik nr 16 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 Kolskiego na 2020r. W głosowaniu imiennym udział

wzięło 19 radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta 19 głosami „za", 0 głos "przeciw",

0 głosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w ww. sprawie stanowi załącznik nr 17
do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXU/251/2020 i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020-2027.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Podjęcie uchwały wynika z następujących
przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;
2. Dodaniem nowych przedsięwzięć pn.:
-„Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzisław Stary-Luboniek; 3427P Dębno PoproboszczowskieKiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłówpołożonych na terenie Gminy Babiak”

-„Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka,
Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie ”

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 Wiełołetniej Prognozie Finansowej Powiatu Kołskiego na lata 2020-2027.

W głosowaniu imiennym udział wzięło

radnych. W jego wyniku uchwała została podjęta

20

20 głosami „za", 0 głosów „przeciw ” i 0 głosów „ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz głosowania
w w/w sprawie stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/252/2020 i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Kolo.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Gmina Miejska Koło w roku bieżącym nie zrealizuje
zadania pn. „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”. Całkowity
koszt inwestycji według opracowanej dokumentacji przez Miasto Koło wynosi 2 608 000,00 zł.

W związku z powyższym Zarząd Powiat proponuje udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej
Koło w wysokości 150 000,00 zł w roku 2021.

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 udziełenia
pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych.

W jego wyniku uchwała została podjęta

20 głosami „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów

„wstrzymujących się”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 21

do

protokołu.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XXXIV/253/2020 i stanowi załącznik nr 21a do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2021-2027.
a) przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,
Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa powiatu

kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2021-2027. Wynika to z prognozy
spłat rat kapitałowych zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę
4 000 000 zł, których spłata upłynie w 2027 roku. Natomiast wydatki związane z potencjalną

spłatą poręczenia wynikająca z umowy poręczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez SP
ZOZ w Kole kończą się w 2026 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 202Ir. wynikają z projektu budżetu powiatu na

2021 rok, natomiast w latach 2022-2027 oparte są na planowanych przez Ministerstwo Finansów
wskaźnikach makroekonomicznych.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie uchwały w

sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2021-2027 wraz z

autopoprawkami.
Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i
Finansów,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański odczytał pozytywną opinię

Komisji do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
Pozytywne opinie do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 20212027 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Łukasz Królasik
- Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak
- Spraw Społecznych - Mariusz Kozajda

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun
- Rewizyjnej- Alicja Wapińska
Opinia Komisji stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący

Rady

Powiatu

odczytał Uchwałę Nr

SO-0957/10/5/Ko/2020

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020 roku w
sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na
lata 2021 - 2027. Opinia jest pozytywna.

Uchwała stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie
poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2021-2027,
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawiła Uchwałę Nr 0025.108.156.2020 Zarządu Powiatu
Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. Wynikają one ze zmian
wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021

rok, wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Staż zawodowy uczniów ZSRCKU
Kościelec”, udzieleniem pomocy finansowej Gminie Miejskiej Koło na dofinansowanie do

zadania pn.:„ Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kole”.
Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

e) dyskusja,
Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.
W dyskusji radna Ewa Ochędalska zaznaczyła, że przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała

opinię Komisji w sprawie projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r. zamiast do projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027. Przewodnicząca Komisji

Rewizyjnej Alicja Wapińska przyznała się do pomyłki i dodała, że Komisji wyraziła pozytywną

opinię w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027,
Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu wieloletniej

prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.
W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. Wjego wyniku poprawki zostały przyjęte 20
głosami „ za ", 0 głosów „przeciw ” i 0 głosów „ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz głosowania
w w/w sprawie stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

g) głosowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata

2021-2027 wraz z poprawkami.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027 wraz z
poprawkami. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. Wjego wyniku uchwała została
podjęta 17 głosami „za", 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XXXIV/254 /2020 i stanowi załącznik nr
28 do protokołu.

Ad 16 . Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,
Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan dochodów po
autopoprawkach wynosi 93 200 594,92 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 8 295 678,00 zł,
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych w

kwocie - 550 000,00 zł i osób fizycznych w kwocie 17 554 683,00 zł,
-

subwencja ogólna w kwocie 51 885 318,00 zł, na którą składają się:

część oświatowa-40 521 053,00 zł,
część wyrównawcza - 8 977 806,00 zł,
część równoważąca - 2 386 459,00 zł.
-

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 14 914 915,92 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok zaplanowano w kwocie - 96 377 860,42 zł, na tę kwotę

składają się:

-

wydatki na realizację zadań oświatowych - 46 591 126,68 zł,

-

administrację publiczną - 12 072 696,00 zł,

-

bezpieczeństwo publiczne - 6 130 400,00 zł,

-

pomoc i opiekę społeczną - 6 501 499,00 zł,

-

wydatki na zadania majątkowe - 10 186 280,87 zł,

-

pozostałe wydatki - 14 895 857,87 zł.

Planowane inwestycje to m.in:
1) „Przebudowa ul. PCK w Kole” - 750 000,00 zł

2) „Budowa ul. Toruńskiej w Kłodawie” - 69 000,00 zł
3) „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce” - 3 060 589,14 zł

4) „Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna-Dzióbin”- 39 000,00 zł

5) „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego

i

budowa przepustu

powiatowej nr 3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie” -

w

ciągu

drogi

60 000,00 zł

6) „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3199 w Boguszyńcu”- 135 000,00 zł
7) „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P”

1 200 000,00 zł
8) „Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie” - 260

000,00 zł
9) „Przebudowa dróg powiatowych 3419P Budzisław Stary-Luboniek; 3427P

Dębno -

Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P Brdów-Przedecz; 3199P Mąkoszyn-Przybyłów położo
nych na terenie Gminy Babiak” - 41 800,00 zł

10) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości

Zawadka, Nr 341P w miejscowości Krzewata i Nr 3404P

w miejscowości Głębokie”

39 500,00 zł

11)

drogi

„Przebudowa

powiatowej

Nr

3437P

w

miejscowości

Zawadka”

- 500 000,00 zł

Starosta Robert Kropidłowski poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii i
wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 202Ir. Zarząd utożsamia się z

nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu powiatu.
Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił się do Rady Powiatu o zatwierdzenie
przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2021 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

b) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i Finansów,
Przewodniczący Rady Marek Świątek poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów o
przedstawienie opinii o projekcie budżetu Powiatu Kolskiego na 2020r. Opinię Komisji odczytał

przewodniczący Komisji Jarosław Sobański, opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 30 do
protokołu.

Pozytywne opinie do projektu budżetu powiatu kolskiego na 202lr. przedstawili przewodniczący
Komisji:
- Gospodarczej - Łukasz Królasik

- Skarg, Wniosków i Petycji - Marek Marciniak
- Spraw Społecznych - Mariusz Kozajda

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Radomir Piorun
- Rewizyjnej- Alicja Wapińska

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
Przewodniczący

Rady

Powiatu

odczytał

Uchwałę

Nr

SO-0952/10/5/Ko/2020

Składu

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie

wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2021 rok. Opinia jest
pozytywna.

Uchwała stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

d) przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie
poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021 r.,
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawiła Uchwałę Nr 0025.108.157.2020 Zarządu Powiatu
Kolskiego z dnia 9 grudnia 2020r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do projektu

budżetu powiatu kolskiego na 2021r. Wynikają one z uchwały Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 listopada 2020r. oraz z korekty planów finansowych

ZSRCKU w Kościelcu i Starostwa Powiatowego i dotyczą:
1. Zwiększenia planu dochodów z tytułu udzielonej pomocy finansowej z:

- Gminy Kłodawa -130 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „ Przebudowa chodnika wraz
z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie ”. Wartość zadania 260 000,00 zł. Środki

ze strony powiatu w wysokości 50% wartości zadania pochodzą z rezerwy celowej na
inwestycje drogowe;

- Gminy Grzegorzew - 195 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania pn.:
a ) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3199P w Boguszyńcu” o kwotę 81 000 zł,

b ) „Remont odcinka drogi powiatowej Nr 3199P Grzegorzew-Boguszyniec” o kwotę
114 000,00 zł.

- Gminy Koło - 400 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowapółnocnej obwodnicy
Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P
2. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków ZSRCKU w Kościelcu w sposób
następujący:

Zmniejsza się: dz. 801, rozdz. 80115 § 4380 o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się: dz. 801, rozdz. 80115 § 4600 o kwotę 200,00 zł

3. Zwiększa się plan wydatków z ZSRCKU w Kościelcu z przeznaczeniem na realizację projektu
„Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec” w ramach projektu Międzynarodowa mobilność
edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego w dz. 801, rozdz. 80195.
4. Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole dz. 853, rozdz. 85311 § 2320, w
związku ze złożoną przez mieszkańca Powiatu kolskiego rezygnacją z dniem 01.01.2021 r. z
uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Powiecie Konińskim.

5. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na dofinansowanie do zadania
pn.: „Przebudowa boiska piłkarskiego na stadionie przy ul. Sportowej 12 w Kołe” dz. 926, rozdz.
92695 § 6300 - 150 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia rezerwy ogólnej.
6. Zmienia się klasyfikację budżetową w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Kole w sposób
następujący:

Zmniejsza się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4300 o kwotę 5 911,00 zł (zadania zlecone)
Zwiększa się: dz. 755, rozdz. 75515 § 4170 o kwotę 5 911,00 zł (zadania zlecone)
7. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 58 477,50 zł (dz. 758, rozdz. 75818 § 4810).
Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 32

do protokołu.

e) dyskusja,
Przewodniczący Rady Marek Świątek otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabierał głosu.

f) głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2021r.,
Przewodniczący Rady Marek Świątek poddał pod głosowanie poprawki do projektu budżetu na

2021r. W głosowaniu imiennym udział wzięło 20 radnych. W jego wyniku poprawki zostały

przyjęte 19 głosami „za”, 0 głosów „przeciw ” i 0 głosów „ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz

głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr

33 do protokołu.

g) głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.
Przewodniczący Rady Powiatu Marek Świątek poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. W głosowaniu imiennym udział
wzięło 20 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 20 głosami „za”, 0 głosów „przeciw ”

i 0 głosów „ wstrzymujących się ”. Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik
nr

34 do protokołu.

Uchwała została podjęta jednogłośnie oznaczona Nr XXXIV/255 /2020 i stanowi załącznik nr
35 do protokołu.

Ad 17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
Starosta Robert Kropidłowski udzielił na bieżąco odpowiedzi na zapytania radnych.

Ad 18.Wolne glosy i wnioski.

Radny Tomasz Barański wyjaśnił, że ze względów zawodowych nie mógł uczestniczyć w obradach
sesji w dniu 14.12.br. w związku z powyższym zadał pytanie czy w szpitalu dyrekcja prowadzi nadzór

nad

pracownikami

zarażonymi

wirusem

Sars-Cov-2?

Przewodniczący Rady Marek Świątek odpowiedział, że dyrekcja szpitala nie ma obowiązku
prowadzenia takiego nadzoru, ponieważ postępowanie epidemiologiczne prowadzone jest przez
Sanepid, który jest też odpowiedzialny za nakładanie kwarantanny. Skarga została uznana za

bezzasadną, w uzasadnieniu do Uchwały szczegółowo opisany jest stan faktyczny i prawny sprawy.

Przewodniczący Rady Marek Świątek i radna Alicja Wapińska złożyli życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Ad 19. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący rady Marek Świątek zamknął obrady XXXIV sesji o godz. 11:00

Protokółowała:
Malwina Morzycka
fO.
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