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u2-600 KOŁO Protokół Nr 32 /2022

ze zdalnego posiedzenia Komisji Gospodarczej, 

z dnia 25 stycznia 2022r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 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:

- Agata Wieczorek-Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Iwona Malicka - Kierownik Działu Promocji Zatrudnienia i Instytucji Rynku

- Rober Jokiel - Kierownik Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu 
Kolskiego z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w 
okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie kolskim (V)" współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

2) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/2018 Rady Powiatu 
Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w 
okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020.

3) Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r.

4) Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr X/73/2019 Rady Powiatu 

Kolskiego z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019r. do 31.12.2020r. projektu „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powicie kolskim (V)" współfinansowanego ze 



środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt przedstawiła p. Iwona Malicka. Projekt uchwały przewiduje kontynuacje realizacji 

projektu: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujqcych pracy w powiecie kolskim 

(V)", współfinansowanego z EFS w ramach WRPO. Zmianie ulega wartość projektu, która 

wyniesie po zmianach 6 107 618,57 zł w podziale na lata: 2019 r. - 1 099 535,40 zł, w 2020 r. - 

1 827 426,72 zł, w 2021 r. - 1 184 985,92 zł i w 2022 r. - 1 995 670,53 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L/331/2018 Rady Powiatu 

Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 

2020.

Projekt przedstawiła p. Iwona Malicka. Projekt uchwały przewiduje kontynuacje realizacji 

projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER 

2014-2020. Zmianie ulega wartość projektu, która wyniesie po zmianach 7 243 075,45 zł w 

podziale na lata: 2019 r. - 1 576 075,15 zł, w 2020 r. - 2 351 210,28 zł, w 2021 r. - 

1 806 257,69 zł i w 2022 r. - 1 509 532,33 zł. Projekt będzie realizowany do 31.12.2022r.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 

2 do protokołu.

Ad 3. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r. 

Sprawozdanie omówił p. Robert Jokiel. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2021r. 

wykonywała obowiązki określone w ustawie w celu realizacji zadań Starosty Kolskiego w 

zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w 

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego. W roku 

sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia, w tym jedno odbyło się w formie zdalnej. W dniu 

02 marca 2021roku odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz 

Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzeniu przyjęto plan pracy Komisji, 

wysłuchano sprawozdania przedstawione przez Komendantów służb, inspekcji i straży.



W dniu 15 grudnia 2021 r. pozytywnie zaopiniowano projekt budżetu powiatu na rok 2022 w 

zakresie dotyczącym porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu 

Kolskiego. Wnioski podejmowane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku były 

przekazywane zainteresowanym, a uwagi i propozycje wdrażane w życie.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski

Nie było.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz 

Królasik dokonał zamknięcia posiedzenia o godz. 9.20. u

Na tym protokół zakończono. I
Protokółowała: 1
Malwina Morzycka .


