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Protokół Nr 12/2016
ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,
Komisji Prawa i Porządku Publicznego,
odbytego dnia 24 lutego 2016r.

Posiedzenie

o godz. 1200 otworzył przewodniczący

Komisji Rafał Ławniczak,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:
- Mariola Jóźwiak - naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Grzegorz Kujawa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- Andrzej Tomczyk -sekretarz powiatu
- Wiesław Grzegorczyk- Komendant Powiatowy Policji w Kole
- Robert Kropidłowski - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia

pomieszczeń

budynku portierni

w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia
zadania publicznego

w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach

i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,

których

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego
w roku 2015r.
5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole z realizacji
zadań w roku 2015.
6. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia

pomieszczeń

budynku

portierni w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole.
Naczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Dyrekcja szpitala w Kole wystąpiła
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wydzierżawienie pomieszczeń budynku portierni SP ZOZ

w Kole na okres 10 lat. Wnioskodawca podkreślił, że nie dysponuje środkami finansowymi na

przeprowadzenie

prac remontowych

ww. budynku,

który jest w bardzo

złym stanie

techniczno- budowlanym i koniecznie wymaga remontu.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Jan Stępiński
Rada Powiatu Kolskiego wyraziła wcześniej zgodę na wydzierżawienie budynku portierni na
okres 3 lat, dlaczego znowu ten temat będzie podnoszony na sesji? Czy w umowie może być
zawarty zapis, że firma zobowiązuje się do przeprowadzenia generalnego remontu budynku?
Naczelnik Mariola Jóźwiak
Firma, która zajmuje ten budynek płaci szpitalowi dzierżawę, ale nie chce przeprowadzać
remontów jeżeli mają otrzymać budynek na 3 lata. Wydzierżawienie

ma nastąpić w trybie

przetargu.
Radny Ryszard Kasiorek
Popiera pomysł wydzierżawienia

budynku w trybie przetargu, ponieważ inne firmy również

będą mogły złożyć ofertę. Wszystkie szczegóły nawet dotyczące remontu będą zawarte
w specyfikacji, które przygotuje szpital.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały.

Ad 2. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

powierzenia

Gminie

Miejskiej

Koło

prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na
drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016.
Projekt przedstawił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. Burmistrz miasta Koła przesłał
uchwałę Rady Miejskiej w Kole wyrażające zgodę na przejęcie od Powiatu Kolskiego zadania
publicznego

w zakresie utrzymania

czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2016. Zarząd Powiatu Kolskiego postanowił
wydatkować na to zadanie kwotę 130000 zł. Środki te byłyby przekazywane
począwszy od miesiąca kwietnia 2016r. Pan dyrektor przypomniał,

w transzach

że w ubiegłym roku

przekazaliśmy środki w wysokości 93 100 zł. Jeżeli radni podejmą stosowną uchwałę, będzie
zawarte porozumienie, które szczegółowo będzie określało wszystkie zlecone zadania.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Rafał Ławniczak
Jak wyglądała forma rozliczenia ww. zadania w 2015r.? Poprzednio przekazaliśmy
93 100 zł a teraz 130 000 zł, dlaczego zwiększamy kwotę?
Dyrektor Grzegorz Kujawa

kwotę

Burmistrz Stanisław Maciaszek rozliczył ubiegłoroczne zadanie sprzątania ulic powiatowych
w mieście Kole na kwotę 250 000 zł, ale my przekazaliśmy tylko 93 100 zł tak jak było w
porozumieniu zapisane. Burmistrz przedłożył PZD w Kole wszystkie faktury i wykazał na co
wydatkował środki. Były zgłaszane zastrzeżenia do sposobu realizacji zadania, np. nie były
przycinane

drzewa,

choć w porozumieniu

był taki zapis. Większość

środków

została

przeznaczona na omiatanie ulic.
Radny Rafał Ławniczak
Uważa, że w porozumieniu powinien być zawarty punkt, żeby miasto solidniej wykonywało
zlecone pracę.
Dyrektor Grzegorz Kujawa
PZD w Kole przedłożył do Zarządu Powiatu Kolskiego pismo, w którym wyliczone jest, że
PZD wykonałby te same prace za kwotę 102597,96
własnymi i kosztem opóźnienia

remontów

zł, jednak musiałby zrobić to siłami

innych dróg powiatowych.

Pracę w imieniu

burmistrza wykonują osoby kierowane z Urzędu Pracy.
Radny Rafał Ławniczak
To burmistrz miasta Koła odpowiada

za porządek na ulicach miejskich.

Uważa, że w

porozumieniu powinny być zawarte wszystkie szczegóły współpracy.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków.
Projekt omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o
publicznym transporcie zbiorowym Rada Powiatu zobowiązana jest do podjęcia uchwały w
sprawie określania

przystanków

komunikacyjnych

i dworców,

których właścicielem

lub

zarządzającym jest Powiat Kolski. Unormowania

wskazanej uchwały powinny obejmować

przystanki

jednostki

komunikacyjne,

które są własnością

samorządu

terytorialnego

lub

którymi ta jednostka zarządza - bez względu na kategorię drogi, przy której są usytuowane.
W drodze przetargu

będzie wyłoniona

firma, która będzie zajmowała

publicznym na naszym terenie.
Radny Rafał Ławniczak
Czy wiaty przystankowe będą w utrzymaniu gmin?
Sekretarz Andrzej Tomczyk

się transportem

Tak jak do tej pory, gminy będą odpowiedzialne

za utrzymanie czystości na przystankach.

Ustawa nakłada obowiązek ulokowania przystanków autobusowych po obu stronach drogi,
pracownik Starostwa Powiatowego podczas wizji lokalnej stwierdził, że są miejsca, gdzie nie
ma zastosowania ta zasada. Po przyjęciu uchwały do gmin będzie wystosowane

pismo z

prośbą o uzupełnieni braków w przystankach.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa

i porządku publicznego na terenie Powiatu

Kolskiego w roku 2015r.
Informacje

przedstawił

Komendant

Wiesław

Grzegorczyk.

Efektywność

pracy

poszczególnych jednostek Policji jest rozliczana poprzez realizację nałożonych mierników
Komendy Głównej Policji i obszarów monitorowanych
w

Poznaniu.

Komendant

kryminalnych,
z

omówił

przestępstwa

włamaniem

mierniki

gospodarcze,

samochodu,

uszczerbek

w

bójki
na

Komendy

kategoriach:
i pobicia,

zdrowiu,

Wojewódzkiej
wszczęcia

kradzież

uszkodzenie

Policji

postępowań

rzeczy,

kradzież

rzeczy,

kradzież

z włamaniem, rozbój i kradzież rozbójniczy, przestępstwa narkotykowe. Na terenie powiatu
kolskiego odnotowano nieznaczny spadek ilości wypadków drogowych tj. o 2 w stosunku do
roku 2014, przy jednoczesnym

wzroście ilości kolizji drogowych o 36 zdarzeń. Zginęło

łącznie 11 osób w wypadkach drogowych a 64 osoby zostały ranne. Głównymi przyczynami
zdarzeń drogowych są nadal nie ustąpienie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość.
Policja przystąpiła do utworzenia mapy zagrożeń na terenie powiatu kolskiego. Mapa ta ma
obrazować mieszkańcom informacje dotyczące zagrożeń i przestępczości występujące w ich
najbliższym otoczeniu.
Komendant wspomniał,

że godnym uwagi Jest fakt, że kolscy policjanci zlikwidowali w

2015r. nielegalną plantację marihuany zlokalizowaną w kompleksie leśnym na terenie gminy
Dąbie. Funkcjonariusze

zatrzymali na gorącym uczynku cztery osoby, a także mężczyznę

który dostarczył nasiona potrzebne do uprawy. Kolscy kryminalni zabezpieczyli ponad 500
sztuk

krzewów

konopi

indyjskich.

zabezpieczonego

suszu

wycemona

W ramach prowadzonych

została

na

działań profilaktyczno-

program "Uważaj na kieszonkowców!
policjantów.

Szacunkowa

czarnorynkowa
kwotę

około

edukacyjnych

600

plantacji

tys.

realizowane

i

złotych.

były m.in.

Nie daj się oskubać!" To hasła opracowane przez

Jest to kolejny element działań profilaktycznych

skierowanych przeciwko kradzieżom kieszonkowym.

Inwestycje zrealizowane w roku 2016:

wartość

kolskich funkcjonariuszy

- zakończenie remontu Posterunku Policji w Dąbiu,
- montaż nowego ogrodzenia placu przy ul. Prusa w Kole,
- kapitalny remont wewnątrz pomieszczeń garażowych przy ul. Prusa w Kole.
Przystąpiono od dyskusji
Radna Genowefa Szurgot
Cieszy fakt, że spadła liczba wykroczeń, uważa że dobrym pomysłem jest organizowanie
spotkań z mieszkańcami

powiatu kolskiego, bo prowadzi to do zwiększenia świadomości

wśród mieszkańców powiatu.
Radny Marek Świątek
Nie raz był świadkiem wyrzucania przez kierowców samochodów śmieci na drogę. Czy jeżeli
ktoś udokumentuje takie zdarzenie, np. robiąc zdjęcie i przekaże policji te materiały, to może
liczyć na to, że osoba winna zostanie ukarana mandatem a osoba, która wskazała sprawcę
otrzyma np. profit 10% wartości mandatu.
Komendant Wiesław Grzegorczyk
Nie ma takiej możliwości, świadczy to jedynie o obywatelskiej postawie. Często zwraca się
do mieszkańców

powiatu kolskiego o zgłaszanie przestępstwa, jeżeli są świadkami jakiś

podejrzanych zdarzeń, to wystarczy zadzwonić na policję, sprawca nie będzie wiedział kto
wezwał policję.
Komisja Prawa i Porządku wysoko oceniła prace policji w 2015r. i wyraziła pozytywną
opinię dot. przedłożonego sprawozdania. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 5. Informacja Komendanta

Powiatowego

Państwowej

Straży Pożarnej w Kole z

realizacji zadań w roku 2015.
Informacje przedstawił komendant Robert Kropidłowski. Powiat obsługuje jedna jednostka
ratowniczo- gaśnicza PSP oraz 10 jednostek OSP należących do KSRG i 83 jednostek OSP
spoza KSRG. W 2015r. na terenie powiatu kolskiego odnotowano 818 zdarzeń o 73 zdarzenia
więcej niż w roku 2014. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów była nieostrożność
osób dorosłych przy posługiwaniu
urządzeń ogrzewczych

się otwartym ogniem w tym papierosy i zapałki, wady

na paliwo stałe, wady środków transportu, podpalenia. Najwięcej

zdarzeń odnotowuje się w mieście Kole, Babiaku i Kościelcu. Jednym z naj groźniej szych
zdarzeń odnotowanych
Racięckie

w 2015r. było 30 pożarów torfowisk w miejscowości

Smolniki

w gminie Osiek Mały. Jest to wynik uruchomienia odkrywki na tym terenie.

W 20 15r. przeprowadzono kontrole w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
Funkcjonariusze PSP w Kole przeprowadzili 96 kontroli, podczas których skontrolowano 99
obiektów i stwierdzono przy tym 125 nieprawidłowości.
Komendant pan Robert Kropidłowski

poinformował

członków Komisji, że 03.11.20 15r.

Komenda Powiatowa PSP w Kole otrzymała amfibijny pojazd gąsienicowy z przyczepami.
Wartość

pojazdu

współfinansowany

wraz

z osprzętem

przez

i przyczepą

UE ze środków

Funduszu

wyniosła

153036

Spójności

zł. Zakup

był

w ramach

Programu

wysoko oceniła prace straży pożarnej w 2015r.

wyraziła

Infrastruktura i Środowisko.
Komisja Prawa i Porządku

pozytywną opinię dot. przedłożonego sprawozdania.

Ad 6. Wolne głosy i wnioski
Nikt nie zgłaszał.
Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji o godz. 14.00
Protokółowała
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Malwina Morzycka
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