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

BRZ.0012.2. 2 .2021
Protokół Nr 22/2021
ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
z dnia 23 lutego 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 11.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących

obraz i dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z
członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje
odpowiednim

sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu

uczestniczyli ponad to:

1. Roman Pankowski - Komendant Powiatowy Policji w Kole
2. Krzysztof Żurawik- Komendant Powiatowy PSP w Kole

3. Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w
2020r.

2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań

w 2020r.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz
Powiatu Kolskiego

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu
Kolskiego.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego

w 2020r.
Przewodniczący Komisji Łukasz Królasik na wstępie przywitał nowego Komendanta Powiatowego
Policji w Kole Romana Falkowskiego, który do tej pory pracował w Komendzie Policji w Koninie.

Przewodniczący podkreślił doświadczenie zawodowe komendanta Falkowskiego, życząc mu samych
sukcesów i skutecznej służby na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. Komendant podziękował za

miłe przyjęcie, zaznaczył że jest osobą otwartą i niezwykle istotne będzie dla niego współpraca z
samorządem powiatowym. Komendant zapewnił, że ze swojej strony zrobi wszystko, żeby prowadzić

skuteczne działania policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców oraz dbać o jak najlepszy odbiór
Policji na terenie powiatu kolskiego.
Efektywność pracy poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych
mierników Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych Komendy Wojewódzkiej Policji

w Poznaniu tj. wszczęcia postępowań kryminalnych, przestępstwa gospodarcze, bójki i pobicia,
kradzież rzeczy, kradzież z włamaniem samochodu, uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie rzeczy,

kradzież z włamaniem, rozbój i kradzież rozbójniczy, przestępstwa narkotykowe. W 2020 r. na

terenie powiatu kolskiego odnotowano łącznie 1429 czynów przestępczych, z czego 901 to
przestępstwa o charakterze kryminalnym.

W dyskusji radni poruszyli temat cyberprzemocy oraz coraz częściej popularnych przestępstw
internetowych.
Przewodniczący Komisji Łukasz Królasik stwierdził, iż informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie Powiatu Kolskiego w roku 2020r. została przyjęła przez akłamację. Informacja

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 2. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji

zadań w 2020r.
Informacje przedstawił komendant Krzysztof Żurawik. Powiat obsługuje jedna jednostka ratowniczogaśnicza PSP oraz 14 jednostek OSP należących do KSRG i 81 jednostek OSP spoza KSRG. W 2020r.

na terenie powiatu kolskiego odnotowano 1170. Najwięcej zdarzeń odnotowuje się w mieście Kole,
Babiaku, Kłodawie i Kościelcu. Osób rannych było 112, natomiast osób śmiertelnych 17.

W roku sprawozdawczym w związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terytorium Polski
oraz w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa KP PSP w Kole udostępniło SP ZOZ

w Kole dwa namioty w celu utworzenia polowej izby przyjęć dla osób zarażonych wirusem SARSCoV- 2 lub osób z podejrzeniem zarażenia wirusem SARS-CoV- 2. Komenda Powiatowa PSP w Kole

udzieliła 339 druhom instruktażu dotyczącego działań związanych z koronawirusem.

W 2020r. przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 133 kontrole, podczas których skontrolowano 133
obiektów i stwierdzono przy tym 165 nieprawidłowości.
Komendant poinformował członków Komisji, że w roku sprawozdawczym Komenda Powiatowa PSP

w Kole dokonała zakupu łodzi płaskodennej ratowniczej z silnikiem

zaburtowym wraz z

wyposażeniem i przyczepą. Wartość inwestycji 166 000 zł. Zakup został sfinansowany z

następujących środków finansowych: WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 58 700 zł oraz Powiat Kolski
57 300 zł.

W dyskusji radny Rafał Ławniczak poruszył temat monitorowania obiektów stanowiących
zagrożenia ekologiczne na terenie powiatu kolskiego. Komendant Żurawik odpowiedział, że

największe zagrożenie stanowi rozlewnia gazu AXAN w Grzegorzewie. Ten obszar jest na bieżąco

monitorowany oraz kilka razy w roku strażacy przeprowadzają na ww. obszarze działania
rozpoznawcze.

Przewodniczący Komisji Łukasz Królasik stwierdził, iż informacja Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji zadań w 2020r została przyjęła przez aklamację.
Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na

rzecz Powiatu Kolskiego.
Projekt uchwały przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w

Kole proponuje się uregulować stan prawny gruntu na ulicy Nagómej w Kole, będącej własnością

osób prywatnych. Wydzielone działki stanowią pas drogowy drogi powiatowej i przeznaczone
zostały pod wykup od ich właścicieli. Po nabyciu przedmiotowych działek zostaną one oddane w

trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu
Kolskiego.
Projekt przedstawił naczelnik Łukasz Ziemniak. Do Starostwa Powiatowego w Kole wpłynął

wniosek o wykup nieruchomości położonej w obrębie Powiercie Wieś, gm. Koło. Wnioskodawca jest
właścicielem nieruchomości sąsiedniej i uzasadnił swój wniosek chęcią powiększenia swojej posesji
o tereny zielone oraz dojazd.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekty uchwał. Stanowią one załącznik nr 3
do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Z"

Nie zgłaszano.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.45
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