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Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 23 września 2015r.

Posiedzenie o godz. 1230 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Grzegorz Kujawa- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w KoJe

- Marek Tomicki- przewodniczący rady Powiatu Kolskiego

- Albin Rudniak - radny

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Ocena zadań bieżących wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

2. Propozycje do budżetu powiatu na 2016r. w zakresie zadań remontowych

inwestycyjnych oraz zakupu i zbycia sprzętu.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Ocena zadań bieżących wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole prowadził

szeroką działalność związaną z zarządzaniem, budową i utrzymaniem dróg i ulic publicznych

kategorii powiatowej.

Pracownicy PZD w Kole wykonali do 23.09.2015r. na terenie Powiatu:

1. Remont nawierzchni masą na zimno w ilości 314 m2 = 31,4 tony z zaplanowanych

140 ton (73 185 zł).

2. Remont nawierzchni masą na gorąco w ilości 7576 m2

zaplanowanych 820 ton (334 855 zł).

3. Mechaniczne koszenie poboczy dróg powiatowych na terenie całego Powiatu.

4. Ręczne koszenie trawników w Kole.

757,6 ton masy

5. Wycinka drzew i krzewów.

6. Naprawa chodników.

7. Montaż oraz regulacja oznakowania pionowego.

8. Oprysk odrostów krzewów i chwastów.

Dodatkowo przedłożona na piśmie informacja zawiera wykaz zadań wykonanych przez firmy

zewnętrzne na zlecenie PZD w Kole na terenie Powiatu oraz wykaz inwestycji i remontów

drogowych. Załącznik nr 2 do protokołu.



Przystąpiono do dyskusji

Przewodniczący rady Marek Tomicki

Co obejmuje rozszerzenie zakresu robót w inwestycji w m. Brdów?

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Przy realizacji zadania, zauważono problemy z odwodnieniem na tym terenie. Powstały

oszczędności po przetargu, za które zostaną wykonane prace dodatkowe.

Przewodniczący rady Marek Tomicki

l. Nawierzchnia drogi na skrzyżowaniu ul. Zielonej z ul. Dworcową w Babiaku jest w

złym stanie. W miejscowości Józefowo połączenie drogi zostało źle wykonane, brak

wyfrezowania nawierzchni.

2. W Dębach Królewskich obok cmentarza został wykonany parking, niestety nie ma

tam przepustu.

Radny Ryszard Kasiorek

Jadąc z Wrzącej Wielkiej w kierunku Kamienia od strony Sokołowa jest droga z

pierwszeństwem, ale brak jest dobrej widoczności przez krzaki, które tam rosną.

Ad 2. Propozycje do budżetu powiatu na 2016r. w zakresie zadań remontowych

inwestycyjnych oraz zakupu i zbycia sprzętu.

Radny Marek Kowalewski

Proponuje, aby Komisji Gospodarcza skierowała wniosek do Zarządu Powiatu Kolskiego w

sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu powiatu na 2016r. kwoty 2 100000 zł z

przeznaczeniem na realizację zadań remontowo- inwestycyjnych na drogach powiatowych.

Proponuje także, aby zwiększyć relacje partycypacji w inwestycjach drogowych pomiędzy

gminą a powiatem.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie stosownego pisma do

Zarządu Powiatu (załącznik nr 3 do protokołu).

Radny Ryszard Kasiorek

1. Zgłasza problem naprawy drogi powiatowej Dęby Szlacheckie do Lichenia w gm.

Babiak.

2. Dobrym rozwiązaniem byłoby utworzenie funduszu ds. usuwania azbestu.

Radny Zdzisław Domański

Prosi o położenie nakładki na drodze Dziubin- Bierzwienna w gm. Kłodawa.

Przewodniczący rady Marek Tomicki



Opracowana jest dokumentacja na remont nawierzchni drogi w Dębach Królewskich. Kiedyś

projekt zgłoszony został do programu NPPDL, niestety nie został zakwalifikowany ze

względu na szybkie rozdysponowanie środków. Proponuje zrobić jeszcze jedno podejście i

projekt przesłać do konkursu?

Radny Marek Kowalewski

Od skrzyżowania drogi w m. Kotków w kierunku Domanikowa jest zły stan nawierzchni

drogi. Tam już się nie da jeździć.

Radny Zdzisław Domański

Chodniki są ważne i należy je budować, ale trzeba zwracać uwagę, na remont nawierzchni

dróg, które są w złym stanie.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Popiera wypowiedź radnego, aby więcej środków przeznaczać na remont nawierzchni dróg a

nie budowę chodników.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1430

Protokołowała

Malwina Morzycka
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