Protokół Nr XVIII/16
z sesji Rady Powiatu Kolneńskiego
w dniu 7 września 2016 r.
Obrady XVIII sesji Rady Powiatu Kolneńskiego V kadencji prowadzono w Starostwie
Powiatowym w Kolnie (w sali konferencyjnej) od godz. 1300 do godz. 1450 pod
przewodnictwem Andrzeja Mieczkowskiego – Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący otworzył obrady sesji i powitał wszystkich przybyłych. Na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad do podejmowania uchwał. W chwili otwarcia obrad
obecni byli wszyscy radni.
(Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu)
Z gości zaproszonych na sesję przybyli: Przewodnicząca Rady Gminy Grabowo Mirosława
Pogorzelska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacław Sójko, wz. Dyrektora
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie Joanna Sobiewska,
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Chiliński, Dyrektor Szpitala
Ogólnego w Kolnie Krystyna Dobrołowicz, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łomży Waldemar Gołaszewski, Skarbnik Powiatu Dorota
Waszkiewicz, Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Katarzyna Obrycka,
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Jerzy Bielawski, Naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych i Promocji Powiatu Piotr Glinka oraz radca prawny Zbigniew Twarowski.
(Lista gości stanowi załącznik do protokołu)
Przewodniczący przypomniał, że porządek obrad został przesłany radnym wraz z materiałami
na sesję. Następnie zgłosił wniosek Zarządu Powiatu o jego zmianę tj. wprowadzenie do
porządku obrad w pkt. 8. Podjęcie uchwał (…) podpunktów: 4) w sprawie przystąpienia
Powiatu Kolneńskiego w charakterze Lidera do projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności
zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy
wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, 6) w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat
Kolneński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 9) w sprawie udzielenia
pomocy finansowej dla Gminy Grabowo oraz 10) w sprawie wyrażenia zgody dla
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej
umowy najmu.
Następnie Przewodniczący Andrzej Mieczkowski poprosił Przewodniczącego Zarządu o
zabranie głosu w sprawie zgłoszonego wniosku. Starosta przekazał, że wszystkie wprowadzane
do porządku obrad projekty uchwał należałoby podjąć na dzisiejszej sesji, gdyż dotyczą pilnych
spraw. Projekty tych uchwał wpłynęły po dniu, w którym zostały przekazane radnym materiały
na dzisiejszą sesję. Dodał, że aby nie zwoływać za chwilę kolejnej sesji należałoby zmienić
porządek obrad sesji wg wniosku zgłoszonego przez Zarząd Powiatu.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi i wnioski do proponowanego po zmianach porządku
obrad sesji. Uwag i wniosków nikt z radnych nie zgłaszał.
O głos poprosił radny Jan Lutrzykowski Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego i powiedział, że w wolnych wnioskach Komisja przedstawi opinię w sprawie
stanu dróg powiatowych (sporządzoną po ich objeździe) oraz zgłosi wnioski dot. tych dróg.
Następnie Przewodniczący Andrzej Mieczkowski poddał pod głosowanie porządek obrad po
zmianach, w wyniku którego został on przyjęty jednogłośnie tj. 17 gł. „za” i przedstawiał się
następująco:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z międzysesyjnej pracy zarządu powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Zapoznanie się z Informacją Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu kolneńskiego za
rok 2015.
7. Przedstawienie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Kolneńskiego w latach 2014-2015, z podjęciem uchwały w tej sprawie wg załączonego
projektu.
8. Podjęcie uchwał wg projektów wniesionych przez Zarząd Powiatu tj.:
1) w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na 2016r.;
2) w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Rozwój Ekonomii
Społecznej” ;
3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Kolneńskiego w
charakterze partnera do realizacji programu regionalnego aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim;
4) w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w charakterze Lidera do
projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i
aktywność
zawodowa,
Działanie
2.1.
Zwiększenie
zdolności
zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób
poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy
oraz wspieranie mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020;
5) w sprawie ustalenia wysokości w 2017r. opłat za usunięcie pojazdu z drogi i
jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów
powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu
kolneńskiego;
6) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem
lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków;

7) w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w
poszczególnych okresach roku szkolnego;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kolno;
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grabowo;
10) w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i
Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu.
9. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za I
półrocze 2016r. wg uchwały Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23
sierpnia 2016r.
10. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala
Ogólnego w Kolnie za I półrocze 2016r. wg uchwały Nr 50/202/16 Zarządu Powiatu
Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:
Ad.1 i Ad.2. – zrealizowano.
Ad.3. Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły z obrad poprzednich sesji Rady
Powiatu Kolneńskiego były wysłane radnym w formie elektronicznej (na wskazane adresy
email), jak również były wyłożone do wglądu radnych przed dzisiejszą sesją - celem zapoznania
się. Zapytał o uwagi do protokołów. Radni uwag nie zgłaszali, w głosowaniu 16 gł. „za” przy
1 gł. „wstrzymuje się” przyjęli protokoły Nr XV/16, XVI/16 oraz XVII/16 z obrad poprzednich
sesji.
Ad.4. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu od 27 czerwca 2016 r. do
7 września 2016 r. przedstawił Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty.
(Sprawozdanie spisane odrębnie – stanowi załącznik do protokołu)
Ponadto Przewodniczący Zarządu poinformował o spotkaniu z kierownictwem
Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Białymstoku, które dot. m.in. przekazania części powiatowej
nieruchomości w m. Kolno, na potrzeby WZD w B-stoku. Oznajmił, że szerzej o spotkaniu
będzie mowa w wolnych wnioskach.
Ad.5. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Jerzy Lewandowski zapytał Starostę i Przewodniczącego Rady, czy zabiegali u
Marszałka Województwa Podlaskiego o wstawienie do planów inwestycyjnych na 2017 r. drogi
nr 647 (droga na Stawiski).
Ad.6. Informację Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w
Białymstoku o stanie środowiska na terenie powiatu kolneńskiego za rok 2015 wszyscy radni
otrzymali z materiałami na sesję.

Zaproszony na sesję pan Waldemar Gołaszewski Kierownik Delegatury WIOŚ w Łomży
zreferował powyższą informację, skupiając się na najważniejszych problemach, jeżeli chodzi o
stan czystości środowiska na terenie Powiatu Kolneńskiego.
Radni Powiatu Kolneńskiego zapoznali się z Informacją. Pytań nie było.
(Informacja, o której mowa wyżej – stanowi zał. do protokołu)
Ad.7. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach
2014 – 2015 przedstawiła Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Katarzyna
Obrycka. Przekazała, że Raport z wykonania POŚ, zgodnie z przepisami prawa, organ
wykonawczy sporządza co 2 lata, następnie przedkłada Radzie Powiatu – do przyjęcia. Ostatni
Raport za lata 2012 – 2013 był przyjęty w 2014 r. W obecnie przedłożonym raporcie zawarte
są informacje w jaki sposób były realizowane zadania powiatu (wynikające z Programu
Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2014 -2015), zadania ustawowe. Dodała,
że zadania zawarte w Programie były ustalone w 2009 r. i przy aktualizowaniu Programu
zostaną one zweryfikowane. Do raportu dołączono zestawienie wykonane w oparciu o
informację WIOŚ, które pokazuje zmiany stanu środowiska naturalnego powiatu kolneńskiego
w latach 2012 – 2014.
Dyskusji nie prowadzono.
Rada Powiatu w głosowaniu 17 gł. „za” tj. jednogłośnie przyjęła Raport z wykonania Programu
Ochrony Środowiska Powiatu Kolneńskiego w latach 2014 – 2015, podejmując w tej sprawie
Uchwałę Nr XVIII/116/16.
(Uchwałę, o której mowa wyżej - załączono do protokołu)
Ad.8. Według wniesionych przez Zarząd Powiatu projektów uchwał, po ich przedstawieniu i
omówieniu na sesji, Rada Powiatu podjęła:
1) Uchwałę Nr XVIII/117/16 w sprawie zmian w budżecie powiatu kolneńskiego na
2016 r. – w głosowaniu 17 gł. „za” tj. jednogłośnie, według projektu przedstawionego i
omówionego na sesji przez Skarbnika Powiatu Dorotę Waszkiewicz, przy pozytywnej
opinii Komisji Budżetu i Finansów przedstawionej na sesji przez Przewodniczącą Komisji
Agnieszkę Rutkowską.
Dyskusji nie podejmowano.
2) Uchwałę Nr XVIII/118/16 w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu
„Rozwój Ekonomii Społecznej” - w głosowaniu 16 gł. „za” (radnego Adama Wojciecha
Sekścińskiego nie było na sali obrad podczas głosowania), według projektu
przedstawionego i omówionego na sesji przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych
i Promocji Powiatu Piotra Glinkę.
Projekt uchwały zakłada przystąpienie Powiatu Kolneńskiego do realizacji Projektu pn.
„Rozwój Ekonomii Społecznej”. Jest to Program realizowany z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Liderem Partnerstwa i organizacją składającą wniosek
o dofinansowanie jest Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w
Białymstoku. Natomiast partnerami projektu ma być Powiat Kolneński i Powiat
Zambrowski. Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 30.09.2019 r.. Ogólna wartość
projektu to kwota 6 485 651,70 zł, natomiast wniosek będzie składany na dotację w
kwocie 6 275 931,70 zł. Projekt ma na celu: promowanie wyłączenia społecznego, walkę

z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz wspieranie przedsiębiorczości społecznej i
integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i
solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia. Naczelnik przekazał, że wniosek
jest dość skomplikowany ze względu na wskaźniki jakie należy osiągnąć, w związku z
tym za całość projektu od strony finansowej, rozliczeniowej oraz wskaźnikowej
odpowiadać będzie lider partnerstwa. Dodał, że § 2 projektu uchwały zakłada
upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zawarcia umowy na wspólną realizację programu.
Na zakończenie powiedział, że w chwili obecnej jest etap pozyskania akredytacji przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.
Dyskusji nie podejmowano.
3) Uchwałę Nr XVIII/119/16 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Kolneńskiego w charakterze partnera do realizacji programu regionalnego
aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim - w
głosowaniu 15 gł. „za” (radnych: Adama Wojciecha Sekścińskiego oraz Wiesława
Dąbrowskiego nie było na sali obrad podczas głosowania), według projektu
przedstawionego i omówionego na sesji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Kolnie Wacława Sójkę.
Na wstępie dyrektor poinformował, że środkami Funduszu Pracy, od bieżącego roku
dysponują również Wojewódzkie Urzędy Pracy i z tych środków mogą realizować tzw.
programy regionalne, które są adresowane do więcej niż jednego powiatu. W roku
bieżącym WUP w Białymstoku zebrał deklaracje od siedmiu powiatów ( w tym powiatu
kolneńskiego) i przystąpił do realizacji programu regionalnego aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych. Środki przeznaczone dla Powiatu Kolneńskiego to kwota 135
tyś. zł, która ma być wydatkowana w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r..
Ze środków tych zaplanowane jest 11 staży oraz 4 dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Wskaźnik kosztowy tj. 10 385 zł na uczestnika tego projektu, wskaźnik –
efektywność zatrudnieniowa tj. 85%, czyli po zakończeniu realizacji programu 85%
uczestniczących w nim członków powinno znaleźć zatrudnienie, przy stażach
przynajmniej na miesiąc. Na zakończenie dodał, że realizatorem bezpośrednim jest WUP
w Białymstoku, a powiatowe urzędy pracy są partnerami.
Dyskusji nie prowadzono.
4) Uchwałę Nr XVIII/120/16 w sprawie przystąpienia Powiatu Kolneńskiego w
charakterze Lidera do projektu „Dojrzałość w cenie” finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej II
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.1. Zwiększenie zdolności
zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących
pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie
mobilności zasobów pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego 2014-2020 - w głosowaniu 16 gł. „za” (radnego Wiesława Dąbrowskiego
nie było na sali obrad podczas głosowania), według projektu przedstawionego i
omówionego na sesji przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie Wacława
Sójkę.
Dyrektor wyjaśnił, że projekt „Dojrzałość w cenie” jest projektem konkursowym,
realizowanym w ramach środków EFS. Powiat Kolneński w porozumieniu z Powiatem
Zambrowskim i Łomżyńskim przystąpiłby do tego konkursu. Powiat Kolneński byłby

liderem projektu. Wniosek należy złożyć do 20 września br. Wartość projektu to kwota 2
ml zł, gdzie Powiat Kolneński otrzymałby 600 000 zł. Realizacja projektu to okres od 1
lipca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. W ramach otrzymanych środków realizowane byłyby
62 staże dla osób powyżej 30 roku życia, które spełniłyby określone kryteria.
Dodał, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu
Kolneńskiego do konkursu.
Dyskusji nie prowadzono.
5) Uchwałę Nr XVIII/121/16 w sprawie ustalenia wysokości w 2017 r. opłat za usunięcie
pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie
powiatu kolneńskiego - w głosowaniu 16 gł. „za” (radnego Zdzisława Szymańskiego nie
było na sali obrad podczas głosowania), według projektu przedstawionego i omówionego
na sesji przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu Jerzego Bielawskiego.
Naczelnik poinformował, że powyższe opłaty ustalane są corocznie (obowiązek wynika z
ustawy Prawo o ruchu drogowym), na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów
ustalającego stawki opłat maksymalnych na dany rok. Ustalone Obwieszczeniem stawki,
proponuje się do przyjęcia w projekcie uchwały Rady Powiatu. W stosunku do roku 2016
uległy nieznacznemu obniżeniu o kilka złotych (od 1 zł do 13 zł) stawki opłat za usunięcie
pojazdów określonych w § 1 projektu uchwały. Największe obniżki stawek dotyczą
pojazdów o największej masie całkowitej, które to pojazdy bardzo rzadko usuwane są z
dróg – dodał Naczelnik.
Dyskusji nie podejmowano.
6) Uchwałę Nr XVIII/122/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolneński oraz warunków i
zasad korzystania z tych przystanków - w głosowaniu 16 gł. „za” (radnego Zdzisława
Szymańskiego nie było na sali obrad podczas głosowania), według projektu
przedstawionego i omówionego na sesji przez Naczelnika Wydziału Komunikacji i
Transportu Jerzego Bielawskiego.
Naczelnik poinformował, że Wójt Gminy Grabowo zwrócił się z wnioskiem o
rozszerzenie liczby przystanków na drogach powiatowych, poprzez lokalizację nowych
przystanków w miejscowości: Kurkowo – droga powiatowa Nr 1827B, w miejscowości
Konopki Monety – droga powiatowa Nr 1862B, w miejscowości Guty Stare – droga
powiatowa Nr 1867B oraz w miejscowości Surały – droga powiatowa Nr 1871B. Projekt
uchwały uwzględnia wprowadzenie powyższych zmian. Dodał, że w związku z licznymi
zmianami tekstu podstawowego poprzednio obowiązującej uchwały (z 2012 r.) niniejszy
projekt uchwały jest tekstem jednolitym zawierającym wszystkie wcześniej wprowadzane
zmiany.
Dyskusji nie podejmowano.
7) Uchwałę Nr XVIII/123/16 w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego – w głosowaniu 17 gł. „za” tj.
jednogłośnie, według projektu przedstawionego na sesji przez Joannę Sobiewską Główną
Księgową PZOSiPO w Kolnie.

Pani Joanna Sobiewska przekazała, że projekt uchwały wprowadza trzy wzory, które
ujednolicą i usprawnią sposób wyliczenia przez dyrektorów szkół średniego
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych nauczyciela, w ciągu całego roku
szkolnego lub całego okresu zatrudnienia.
Głos zabrał Starosta Kolneński informując, że projekt uchwały uwzględnia wniosek
Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych
(w j.o.p.) dotyczący sposobu rozliczania godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli. Dodał,
że PZOSiPO w Kolnie przygotowując projekt uchwały wzorował się na przyjętych
rozwiązaniach w innych jednostkach samorządowych, gdzie system ten funkcjonuje bez
uwag.
Dyskusji nie podejmowano.
8) Uchwałę Nr XVIII/124/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Kolno
- w głosowaniu 17 gł. „za” tj. jednogłośnie, według projektu przedstawionego i
omówionego na sesji przez Starostę Stanisława Wiszowatego.
Starosta Kolneński oznajmił, że do 15 września br. powiat może złożyć dwa wnioski do
programu pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, natomiast
gminy mogą złożyć po jednym wniosku, a zasady m.in. są takie, że pozyskanie Partnera
uczestniczącego w realizacji inwestycji umożliwi uzyskanie maksymalnej liczby
punktów, zawartych w wytycznych programu. W związku z tym powiat planuje,
zgłoszenie do tego programu przebudowę ul. Kolejowej w mieście Kolno oraz budowę
drogi Grabowo – Konopki Białystok i wejście w partnerstwo w Miastem Kolno oraz
Gminą Grabowo. Z podobną propozycją wystąpił do powiatu Burmistrz Miasta Kolno,
aby Powiat Kolneński był partnerem przy realizacji ich inwestycji pod nazwą
„Przebudowa ulicy Senatorskiej w Kolnie” i aby udzielił dofinansowania na to zadanie, w
wysokości 85 000 zł (53% udziału wkładu własnego). Starosta przypomniał, że Miasto
Kolno udzieli powiatowi pomocy finansowej w wysokości powyżej 50% udziału wkładu
własnego i będzie partnerem przy realizacji inwestycji przebudowa ul. Kolejowej w
Kolnie. Dodał, że podobna sytuacja będzie przy kolejnym projekcie uchwały, z tym, że
tamta będzie dotyczyła Gminy Grabowo. Na zakończenie stwierdził, że są to działania na
zasadzie pełnego zaufania pomiędzy samorządami, gdyż może się zdarzyć, że samorządy
nie otrzymają środków finansowych z tych programów, wówczas będzie trzeba zmienić
zapisy uchwał i być może przeznaczyć środki na inne zadania.
Dyskusji nie prowadzono.
9) Uchwałę Nr XVIII/125/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Grabowo - w głosowaniu 17 gł. „za” tj. jednogłośnie, według projektu przedstawionego
i omówionego na sesji przez Starostę Stanisława Wiszowatego.
Starosta poinformował, że Gmina Grabowo podjęła już uchwałę o udzieleniu Powiatowi
Kolneńskiemu pomocy finansowej w wysokości 300 000 zł na realizację inwestycji tj.
budowę drogi Grabowo – Konopki Białystok. W związku z tym Starosta ma nadzieję, że
Rada Powiatu podejmie uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy
Grabowo w wysokości 240 000 zł (31,33% udziału wkładu własnego) z przeznaczeniem

na finansowanie przez gminę zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych
łączących m. Łebki Duże – Marki oraz Nr 104277B w m. Golanki”.
Dyskusji nie podejmowano.
10) Uchwałę Nr XVIII/126/16 w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zespołu
Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie kolejnej umowy najmu
- w głosowaniu 17 gł. „za” tj. jednogłośnie, według projektu przedstawionego na sesji
przez Joannę Sobiewską Główną Księgową PZOSiPO w Kolnie.
Pani Sobiewska poinformowała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody dla
Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Kolnie na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu nr 4, mieszczącego się w budynku przy ul 11 Listopada 1,
w Kolnie z firmą Prosperitą Sp. z o.o., na okres 3 lat tj. od 01.10.2016 r. do 30.09.2019 r.
Dodatkowych informacji udzielił Starosta mówiąc, że firma Prosperita to Sp. z o.o.
(spółka Izb Rolniczych), która zajmuje się działalnością gospodarczą i w związku z tym
nie można Izbom Rolniczym udostępnić lokalu nieodpłatnie. Ponadto dodał, że czynsz
płacony był systematycznie.
Dyskusji nie podejmowano.
(Podjęte uchwały załączono do protokołu)
Ad.9. Rada Powiatu zapoznała się z Informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2016 r., przyjętą przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr
50/205/16 z dnia 23 sierpnia 2016 r. Informację na sesji przedstawiła Skarbnik Powiatu Dorota
Waszkiewicz.
Dyskusji w tym punkcie nie podjęto.
(Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego za pierwsze półrocze 2016 r –
załączona do protokołu)
Ad.10. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Ogólnego w Kolnie za
pierwsze półrocze 2016 r., przyjętą przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 50/202/16 z dnia 23
sierpnia 2016 r. wszyscy radni otrzymali z materiałami na sesję. Informację na sesji
przedstawiła Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie pani Krystyna Dobrołowicz.
Pani dyrektor poinformowała, że przedstawione sprawozdanie za I półrocze 2016 r. było
złożone w miesiącu lipcu br. Szpital w międzyczasie wystąpił do NFZ o przesunięcie środków,
tam gdzie nie zostały wykonane zgodnie z planem hospitalizacje (wykazane w sprawozdaniu),
chodzi głównie o oddział psychiatryczny i niektóre poradnie specjalistyczne. NFZ w miesiącu
sierpniu przychylił się, aby środki te przesunąć. Ostatecznie wynik finansowy jest ujemny i
wynosi, po odjęciu amortyzacji minus 186 387 zł. Polityka prowadzona przez „nasz fundusz”
– powiedziała, jest nastawiona na wykonywanie procedur zabiegowych, a oddział chirurgiczny
w Szpitalu Ogólnym w Kolnie ma 75% zabiegowości, największą w woj. podlaskim i jest to
bardzo dobry wynik – dodała, natomiast w pozostałych oddziałach nie jest tak zadawalająco.
Poinformowała, że na spotkaniu dialogu społecznego zostały przedstawione prognozy
większości szpitali powiatowych, które przedstawiają się nieciekawie. Nie ma pieniędzy w
systemie, pieniądze z nadwyżek w większości idą na podwyżki dla pielęgniarek - mówiła.

Dodała, że podpisane zostało już porozumienie z pielęgniarkami, że od 01.09.2016 r. nastąpi
wzrost ich wynagrodzenia o kolejne 400 zł brutto (razem już 800 zł) i podwyżka ta będzie
obowiązywała do września 2017 r., a w następnym roku będzie to już kwota 1 200 zł brutto
(400 zł +400 zł +400 zł). Powiedziała, że coraz trudniej jest operować środkami finansowymi,
gdyż wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek musi wypłacić szpital ze swoich środków, następnie
przedstawić oświadczenie, faktury dla NFZ i czekać na refundację środków. Jeżeli chodzi o
oszczędności pani dyrektor oznajmiła, że cały czas monitorowane są zakupy, zatrudnianie
personelu w okresie wakacyjnym, ale niewiele można już zrobić w tym zakresie – oznajmiła.
Stwierdziła, że szpitalowi potrzebne są duże inwestycje, które pozwolą utrzymać się na rynku.
Dopowiedziała, że bez dodatkowych środków z zewnątrz szpital sobie nie poradzi oraz to, że
nieznane są do końca zmiany planowane w służbie zdrowia.
Podczas dyskusji głos zabrał radny Ryszard Aleksander Piwowarski i zapytał, czy podwyżkę
800 zł oprócz pielęgniarek otrzymają inni pracownicy np. rehabilitanci, analitycy, laboranci.
Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie odpowiedziała, że wypłata tych podwyżek realizowana
jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z ubiegłego roku i podwyżki te
przeznaczone są tylko dla pielęgniarek i położnych.
Radna Barbara Truszkowska zapytała, czy dotacja przekazana przez powiat została
wydatkowana i jakich zakupów już dokonano.
Pani Krystyna Dobrołowicz odpowiedziała, że został zakupiony aparat USG - koszt zakupu to
209 000 zł. Zakup ten był konsultowany z lekarzami, radiologami, którzy pracują w szpitalu.
Będzie on służył wszystkim pacjentom – dodała. Poinformowała, że przed gabinetem USG jest
wywieszka z informacją, że został on sfinansowany przez Powiat Kolneński, Gminę Turośl
(10 000 zł) oraz Szpital Ogólny w Kolnie. Wiadomość taka zostanie również umieszczona na
stronie internetowej. Sfinalizowana jest również umowa na zakup aparatu prądotwórczego, a
jego dostawa nastąpi koniec września - początek października. Pozostałe środki nie zostały
wydatkowane, w związku z sytuacją, która zaistniała na bloku operacyjnym tj. spalił się aparat
do znieczuleń (zakupiony w 2001 r.). Blok operacyjny, aby normalnie funkcjonował musi mieć
dodatkowe aparaty do znieczuleń, a więc będzie konieczność dokonania zakupu takiego
aparatu. Oznajmiła, że koszt zakupu takiego aparatu jest duży, dla przykładu ten kupiony w
2001 r. kosztował 135 000 zł.
Innych pytań nie było.
Pani dyrektor poinformowała dodatkowo, że podpisane zostało wstępne porozumienie
(szczegóły będą opracowane później) w sprawie pozyskania środków finansowych w ramach
współpracy transgranicznej. Do konkursu będą mogły przystąpić województwa przygraniczne,
a współpraca transgraniczna będzie polegała na współpracy polskiego szpitala ze szpitalem z
Białorusi lub Ukrainy. Szpital polski jest szpitalem wiodącym. Do pozyskania są duże środki
finansowe tj. 2 500 000 Euro. Odnośnie podpisania ostatecznych porozumień pani dyrektor
wystąpi do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na ich zawarcie.
Rada Powiatu zapoznała się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala
Ogólnego w Kolnie za pierwsze półrocze 2016 r.
(Informacja, o której mowa stanowi załącznik do protokołu)

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Na zapytanie radnego Jerzego Lewandowskiego odpowiedzi udzielił Starosta Stanisław
Wiszowaty. Poinformował, że w sprawie dróg wojewódzkich nr 647 i 648 oficjalnie,
dwukrotnie występowano do Marszałka Jerzego Leszczyńskiego. Pierwszy raz, gdy były
prowadzone konsultacje dot. programu budowy dróg wojewódzkich, aby ująć je w tym
programie. Drugi raz, aby drogi ująć w planie inwestycyjnym. Dodał także, że wizyta
Marszałka Stefana Krajewskiego na jednej z sesji Rady Powiatu Kolneńskiego dotyczyła m.in.
dróg wojewódzkich na terenie powiatu. Zwracano się wtedy, aby większe środki finansowe
były przeznaczane na te drogi. Na spotkaniu z z-cą Dyrektora WZD w Białymstoku, które miało
miejsce w poniedziałek – powiedział Starosta zwracano się, aby remonty dróg wojewódzkich
(na terenie powiatu) znalazły się w planie WZD w Białymstoku. Po wspólnym objeździe dróg
wojewódzkich, zgłoszono szereg potrzeb do realizacji. Starosta ma nadzieję, że część
zgłoszonych postulatów WZD w B-stoku przyjmie do realizacji już w następnym roku.
Ad.12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
Radny Jerzy Lewandowski poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego
dokonała oceny stanu dróg powiatowych - po ich objeździe. Następnie sporządziła wnioski,
które radny przedstawił na sesji.
(spisane wnioski – załączono do protokołu)
Głos zabrał radny Zdzisław Szymański i powiedział, że ciągnik dużej mocy oraz maszyny do
obkaszania poboczy są drogie i czy nie lepiej opłaciłoby się, aby maszyny wypożyczać. W
chwili obecnej powiatu nie stać na dokonanie takich zakupów – dodał. Oznajmił także, że
należy zastanowić się, czy nie wynająć prywatnej firmy do układania chodników, gdyż zdaniem
radnego większe koszty ponoszone są, jak chodniki układają pracownicy PZD. Stwierdził, że
należałoby przeliczyć te koszty.
Radna Agata Kozioł zapytała, czy członkowie Komisji przejechali odcinek drogi z Turośli
poprzez Kruszę do Charubina, bo jest tam odcinek ok. 300 – 400 m , z ostrymi zakrętami i
nachyleniem, który nadawałby się też do remontu. Corocznie PZD w Kolnie łata tam dziury,
jest to odcinek bardzo niebezpieczny – dodała. Nawiązała także do wystąpienia Inspektora
WIOŚ, który mówił o stanie wód podziemnych oraz to, że w opracowaniu jest zapisane, iż
wody te są w bardzo złym stanie. W związku z tym oznajmiła, że mieszkańcy naszego powiatu
apelują do władz samorządowych, aby wnioskowały o dofinansowanie do budowy
oczyszczalni przydomowych, z których to dofinansowań mogliby skorzystać mieszkańcy.
Radna rozumie, że budżet szpitala jest ważny, zatrudnienie logopedów, drogi, aczkolwiek
problem zanieczyszczenia wody jest również istotny, dlatego też przekazała powyższy apel
mieszkańców.
Głos zabrał Starosta Stanisław Wiszowaty i odniósł się do apelu przekazanego przez radną
Agatę Kozioł. Stwierdził, że jak najbardziej apel jest popierany, z tym, że należy to zgłaszać na
sesjach rad gminnych, gdyż powiat, jeżeli chodzi o te zadania, nie ma żadnych kompetencji.
Wypowiedział się również w sprawie przedstawionych wniosków Komisji Rolnictwa i
Rozwoju Gospodarczego dot. dróg powiatowych. Oznajmił, że wszystkie składane wnioski są

analizowane. Następnie Radzie Powiatu przedstawiane są takie zadania inwestycyjne - do
realizacji, które w danym roku będą mogły uzyskać jak największe dofinansowanie. Takimi
zasadami kierujemy się - dopowiedział. Przypomniał, że w następnym roku powiat ma do
realizacji inwestycje na ponad 5 mln zł, przy spłacie kredytu w wysokości ponad 1 mln zł. Nie
byłoby to możliwe, gdyby nie było najpierw takich analiz – dodał. Oznajmił, że wszystkie
wnioski złożone w PROW- ie przez Powiat Kolneński obroniły się, pozyskamy na ich realizację
kwotę w wysokości 3 mln zł (max). Dopowiedział, że jeżeli nastąpi taka sytuacja, że po
rozstrzygniętych przetargach, inwestycje te zostaną wykonane taniej, to być może będzie
ogłoszony następny nabór do programu, w którym będziemy mogli ubiegać się o
dofinansowanie niewielkiej inwestycji. Zaznaczył, że nie realizowane byłoby te inwestycje,
gdyby nie było dobrej współpracy i dofinansowania ze strony samorządów gmin i Miasta
Kolna.
Ponadto powiedział o spotkaniu z Wicedyrektorem WZD w Białymstoku, na którym
rozmawiano w sprawie remontu dróg wojewódzkich oraz miejsca lokalizacji dla bazy WZD w
mieście Kolno. Wstępnie określono taki budynek magazynowy (wymaga remontu) na terenie
PZD w Kolnie, usytuowany pośrodku tego terenu. Na jednym z posiedzeń komisji stałych
Rady Powiatu dyskutowano i zwracano uwagę, że w przypadku sprzedaży takiego gruntu, jego
wartość (jeżeli budynek zostałby przekazany) może być niższa i to jest cenna uwaga –
powiedział Starosta. Jednakże, gdy złożony zostanie wniosek przez WZD sprawa wróci pod
obrady komisji i rady powiatu – dodał Starosta.
W sprawie dróg powiatowych wypowiedział się także radny Stefan Ksepka. Powiedział m.in.,
że będą składane wnioski na drogi, gdzie będzie można pozyskać na nie dofinansowanie, a
także ze swoich środków pewne odcinki będą budowane, tam gdzie droga jest w bardzo złym
stanie.
Przewodniczący Rady Andrzej Mieczkowski odczytał Radnym Powiatu Kolneńskiego Apel do
władz samorządowych, przyjęty przez Walne Zebranie Członków Związku Kurpiów w dniu
25.06.2016 r., w sprawie powszechniejszego nadawania imienia osób zasłużonych dla regionu
kurpiowskiego elementom przestrzeni publicznej.
Następnie zapoznał radnych z Uchwałą nr IV/11/2016 Zgromadzenia Związku Powiatów
Województwa Podlaskiego z dnia 29.08.2016 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów
Województwa Podlaskiego (w zał.). Głos zabrał Starosta Kolneński i powiedział, że podjęta
uchwała dotyczy tego, aby Przewodniczącego Związku wybierać raz na całą kadencję, bo tej
pory był wybierany na każdym Zgromadzeniu Związku. Uprości to działalność Związku
Powiatów – dodał.
Radni Powiatu Kolneńskiego nie wnieśli sprzeciwu w stosunku do w/w uchwały zmieniającej
statut związku.
Następnie Starosta Stanisław Wiszowaty, w imieniu Wójta Gminy Mały Płock, Fundacji Kraina
Mlekiem Płynąca zaprosił na dożynki powiatowo – gminno - parafialne, a także na obchody 10
–lecia działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Mlekiem Płynąca” dnia 11 września br.
do Małego Płocka. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą w małopłockim kościele o godz.
12.00.
Innych wniosków i oświadczeń nie składano.

W związku z wyczerpaniem porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XVIII sesji Rady
Powiatu Kolneńskiego.
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