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

BRZ.0012.2. 3 .2021
Protokół Nr 23 /2021
ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

z dnia 22 marca 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz.

11.00, obrady prowadził przewodniczący Komisji

Gospodarczej Łukasz Królasik. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W posiedzeniu

uczestniczyli ponad to:
1. Maciej Rosiak- Powiatowy rzecznik konsumentów

2. Grzegorz Kujawa- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
3. Łukasz Ziemniak - Naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Porządek posiedzenia:
1. Informacja Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole z wykonywania zadań inwestycyjnych

zrealizowanych wspólnie z gminami w 2020r.

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego rzecznika konsumentów za 2020r.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Powiatu

Kolskiego.
4. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego
5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z wykonywania zadań inwestycyjnych
zrealizowanych wspólnie z gminami w 2020r.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że w 2020r. wykonano inwestycje na drogach powiatowych
w gminach na kwotę 16 003 292,83 zł w podziale:
1. Gmina Koło - Miasto Koło - zadanie: „Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi
powiatowej nr 3205P"

2. Gmina Babiak-zadania:
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn - Przybyło w"

•
•

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Kiejsze"
„Przebudowa drogi powiatowej 3406P Brdów Przedecz"

3. Gmina Chodów - zadania:
•
„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z droga krajową nr DK 92
w kierunku miejscowości Rdutów"
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa Dąbrowice"
4. Gmina Dąbie-zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w
Dąbiu"
5. Gmina Grzegorzew — zadania:
• „Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa
Polskiego oraz Uniejowska"
• „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu"
• „Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr
3199P na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie".

6. Gmina Kłodawa - zadania:
•
„Przebudowa chodnika na ul. Warszawskiej w Kłodawie"
•
„Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie"
•
„Budowę ulicy Toruńskiej w Kłodawie"
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3431P Bierzwienna - Dzióbin
7. Miasto Koło - zadanie:
•
„Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole"
•
„Inwestycja na skrzyżowaniu dróg Aleja Jana Pawła II -Powstańców Wielkopolskich Powstania Warszawskiego położonych w ciągu obwodnicy miasta Koła"
•
„Przebudowa ulicy Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w
Kole"
•
„Poszerzenie drogi ulicy Toruńskiej w Kole"
•
„Przebudowa ulicy PCK w Kole"
•
„Przebudowa ulicy Poległych w Kole"

8. Gmina Koło - zadania:
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica"
•
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3216P w miejscowości Dzierawy i Lubiny,
•
Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy"
9. Gmina Olszówka-zadania:
•
„Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3437P w miejscowości
Zawadka"
•
„Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka: Nr 3404P w miejscowości
Głębokie"
•
„Przebudowa drogi powiatowej na terenie gminy Olszówka Nr 3415P w miejscowości
Krzewata"

10. Gmina Przedecz-zadania:

•

•

„Przebudowa dróg powiatowych: nr 3518P ulica Kuleszy i nr 3521P ulica Księdza
Ornastowskiego"
„Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka"

11. Gmina Osiek Mały - zadania: „Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P
Osiek Wielki-Czołowo"

Wykaz remontów i inwestycji w zakresie dróg powiatowych zrealizowanych w 2020r. stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji Gospodarczej w dyskusji poruszyli następujące sprawy:

- budowy kanałów technologicznych przy realizacji inwestycji drogowych. W wyniku nowelizacji
ustawy o drogach publicznych ustawodawca nałożył obowiązek zlokalizowania kanału

technologicznego podczas budowy lub przebudowy dróg publicznych. Zgodnie z przepisami

prawa zarządca drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie drogowym z
chwilą przystąpienia do budowy dróg publicznych lub przebudowy dróg publicznych, chyba że w

pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanał
technologiczny. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w przypadku kilku inwestycji wystąpił
do Ministra właściwego do spraw informatyzacji na odstępstwo z uzasadnieniem, iż jest to

ekonomicznie nieracjonalne lub technicznie niemożliwe.
- p. Grzegorz Kujawa poinformował, że nastąpiła zmiana programu i Fundusz Dróg Samorządowych

został zastąpiony Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg. Jest to kolejny mechanizm wsparcia dla

jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.

- wspólne inwestycje z samorządami w 2021r. Większość gmin zgłosiła, które odcinki drogi planuje
wyremontować w roku bieżącym oraz przyjęło już uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla

powiatu kolskiego w tej materii.
Ad 2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego rzecznika konsumentów za 2020r.
Sprawozdanie zreferował p. Maciej Rosiak. W 2020 roku odnotowano łącznie 677 spraw, z

czego 605 były to porady osobiste, telefonicznie i mailowe, a 72 były pisemne. W przeważającej
mierze w celu załatwienia jednej z ww. spraw konieczne było kilkukrotne kontaktowanie się z

konsumentem

czy podejmowanie

działań

na jego

rzecz.

Porady pisemne

polegały na

przygotowywaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej pism lub ich

projektów do przedsiębiorców. Były to m.in.: zgłoszenia reklamacyjne, odwołania od decyzji
odrzucających reklamacje, oświadczenia o odstąpieniu od umowy czy wezwania przedsądowe. W 22

przypadkach uznano za konieczne - dla wyjaśnienia sprawy - sporządzenie oficjalnych wystąpień

rzecznika do przedsiębiorców. W roku 2020, mimo ograniczeń związanych z rozprzestrzeniającym się

koronawirusem SARS-CoV-2, udało się realizować ustawowe zadania rzecznika konsumentów w
powiecie kolskim. Zakres i formy działania były zróżnicowane, dostosowane do charakteru i
okoliczności konkretnej sprawy. Rzecznik bezzwłocznie reagował na otrzymywane sygnały

wskazujące na nieprawidłowości na rynku, szczególnie w zakresie podpisywania niekorzystnych
umów czy wprowadzania w błąd konsumentów.
W dyskusji radni poruszyli kwestie pracy powiatowego rzecznika konsumentów podczas trwającej
od marca ub. pandemii koronawirusa, było to przyczyną ograniczeń w bezpośredniej obsłudze

interesantów. Podkreślili, że konsumenci zgłaszający się do rzecznika z przeróżnymi tematami,

poczynając od zakupów, poprzez korzystanie z usług telekomunikacyjnych, turystycznych,

finansowych zawsze otrzymywali stosowne informacje telefonicznie czy za pośrednictwem e-maila

oraz otrzymywali bezpłatnie poradę prawną z prawa konsumenckiego. Komisja wysoko ocenia pracę
powiatowego rzecznika konsumentów za 2020r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020r. stanowi załącznik nr 3
do protokołu.

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

Powiatu Kolskiego.
Projekt uchwały przedstawił p. Łukasz Ziemniak. Na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w

sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów ulicy Toruńskiej w Kole będących własnością osób

prywatnych. Działki zostały wydzielone pod poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej i
przeznaczone zostały na wykup od ich właścicieli. Po nabyciu przedmiotowych działek zostaną one
oddane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 4. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego
Informacje przedstawił naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Łukasz Zimniak. Na dzień 31.12.2020 r. stan mienia Powiatu Kolskiego przedstawia się następująco:

- nieruchomości zabudowane - o pow. 17,2516 ha - wartość 73 528 855,65 zł
- nieruchomości gruntowe niezabudowane -o pow. 0,1267 ha - wartość 7 400,00 zł
- nieruchomości będące drogami powiatowymi - o pow. 584,5320 ha - wartość 12 249 745,69 zł
- nieruchomości rolne - o pow. 12,5671 ha- wartość 424 486,10 zł

1/1/ 2020r. powiat kolski nabył:

1) aktem notarialnym w drodze darowizny od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego nieruchomość

zabudowaną nawierzchnią asfaltową stanowiącą drogę wewnętrzną o powierzchni 1,7957 ha i
wartości 169 700,00 zł położoną w Smolnikach Racięckich, gm. Osiek Mały.

2) Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowej burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nieruchomość
o powierzchni 0,0053 ha, o wartości 500,00 zł

3) Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego trzy nieruchomości gruntowe zajęte

pod drogę powiatową o łącznej powierzchni 0,0257'ha i wartości 385,00 zł położone w Przedczu.
1/1/ 2020r. powiat kolski zakupił od osoby fizycznej nieruchomość składającą się z czterech działek o

łącznej powierzchni 0,0253 ha i wartości 1 240,00 zł pod poszerzenie drogi powiatowej w Barłogach,
gm. Grzegorzew.

Nie było dyskusji w tym punkcie. Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załpcznik nr 4 do
protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski.
Nie zgłaszano.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12.45

Protokółowała:
Malwina Morzycka

