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Protokół Nr 18/2016

z posiedzenia Komisji Gospodarczej,

odbytego dnia 23 sierpnia 2016r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

stwierdzając, iż jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:

_ Izabela Augustyniak - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kole

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

2. Ocena wykonania bieżących zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

3. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontów prowadzonych

wspólnie z gminami.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Kole.

Informację na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

złożyła Pani Izabela Augustyniak. Poinformowała, że w pierwszym półroczu 2016 r. PINB

rozpatrzył 1291 spraw, w tym wnioski, skargi oraz prośby o informacje i donosy. Na terenie

powiatu kolskiego zarejestrowano ogółem 255 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i

315 zgłoszeń budowy m.m. budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych,

gospodarczych i magazynowych. W okresie od stycznia do czerwca br. wszczęto 4

postępowania egzekucyjne i wydano 18 decyzji na użytkowanie obiektów. Jednocześnie

przyjęto 119 zawiadomień o zakończeniu budowy. W ramach działań pokontrolnych

nałożono 6 mandatów na łączną kwotę 4.000 zł z tytułu braku zawiadomienia o rozpoczęciu

budowy, braku dziennika budowy lub niedopełnienia obowiązków przez kierownika budowy.

Ponadto wydano 45 decyzji i postanowień dla obiektów stanowiących samowole budowlane.

W I półroczu br. wykonano także kontrole stanu technicznego obiektów

wielkopowierzchniowych. W miejscowościach Lubotyń, Brdów i Wiecienin na terenie gm.

Babiak stwierdzono kilkadziesiąt obiektów letniskowych powstałych bez wymaganych



dokumentów i pozwoleń na budowę, co skutkowało przeprowadzeniem kilkudziesięciu

postępowań. W analizowanym okresie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego uzyskał

dodatkowe pomieszczenie dla załatwiania interesantów, a całe biuro zostało wyremontowane.

Pani Izabela Augustyniak wyraziła podziękowanie władzom Powiatu za otrzymane wsparcie

lokalowe. Od 1 sierpnia 2016 r. PINB uruchomił własną stronę internetową i stronę BlP. W

dyskusji członkowie Komisji zadali kilka pytań, na które odpowiedziała Pani Izabela

Augustyniak. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego została przyjęta

przez aklamację.

Ad 2. Ocena wykonania bieżących zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Kole.

Informację Powiatowego Zarządu Dróg o realizacji zadań związanych z bieżącym

utrzymaniem dróg na terenie Powiatu Kolskiego przedstawił Dyrektor Grzegorz Kujawa.

Stwierdził, że pracownicy PZD wykonali doraźny remont nawierzchni masą na zimno w

ilości 410 metrów kwadratowych i zużyto 41 ton masy. Do dnia 17 sierpnia br. wykonano

ponadto remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych zamiejskich dróg powiatowych (6603,6

metrów kwadratowych masą na gorąco o wartości 227.427,98 zł brutto. W ramach robót

związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wykonano m.in.:

- remonty cząstkowe ulic w Kole, Kłodawie, Dąbiu i Przedczu,

- prześwietlenie koron drzew,

- profilowanie nawierzchni gruntowych ulic powiatowych,

- wycinkę i utylizację krzewów i odrostów,

- oczyszczanie studzienek wpustów ulicznych,

- ścinki poboczy i odtworzenia rowów.

Zapytań do referującego nie było. Komisja przyjęła Informację Dyrektora PZD przez

aklamację. Stanowi ona załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja o stanie realizacji inwestycji powiatowych i remontów prowadzonych

wspólnie z gminami.

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych w okresie do sierpnia 2016

r. przedstawił Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa. Stanowi ono załącznik

nr 3 do protokołu. Spośród wielu ważnych zadań wykonano w tym czasie m.in.:

_ przebudowę drogi powiatowej nr 3465P - ul. Opałki i 3477P - ul. Składowa w Kole na

odcinku 1,21714 km na kwotę 4.019.710,13 zł (termin zakończenia inwestycji - 10.10.2016);

_przebudowę drogi powiatowej nr 3401 Kłodawa - Łęczyca na odcinku o długości 1,035 km

na kwotę 199.296,43 zł;



_przebudowę dróg powiatowych: Ponętów Górny - Złota, Mąkoszyn - Przybyłów, Hilerowo

_ Olszak, Rdutów - Bowyczyny, drogi nr 3216P w Dzierawach, Osiek Wielki - Czołowo,

Umień - Hilarów, drogi nr 3199 w Boguszyńcu);

_Realizowane są również przebudowy ulic i chodników (Koło, Dąbie, Grzegorzew, Przedecz)

Ponadto opracowano dokumentację projektową na przebudowę kilku kolejnych dróg.

W dyskusji Przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak zapytał m.in. o sprawę przebudowy

drogi nr 3403P Kolonia Powiercie - Leśnica. W odpowiedzi Dyrektor PZD poinformował, że

do dnia 20.09.2016 r. wykonana zostanie dokumentacja projektowa, a przebudową objęty

zostanie jedynie odcinek od Kolonii Powiercie do Leśnicy na wysokości wjazdu w kierunku

cmentarza. Przewodniczący Rafał Ławniczak zaproponował złożenie wniosku do Zarządu

Powiatu o zaplanowanie w budżecie roku 2017 kwoty 3,3 mln zł z przeznaczeniem na

przebudowy i remonty dróg realizowane wspólnie z samorządami gmin. Członkowie przyjęli

zgłoszony wniosek jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy iwnioski.

Wolnych głosów i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1430

Protokołował
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