
BRZ.0012.3.13.2016
Protokół Nr 13/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarczej,

Komisji Prawa i Porządku Publicznego,

odbytego dnia 30 marca 2016r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzyła przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot,

stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:

_Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski

_Grzegorz Kujawa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

_Urszula Pękacz- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

_LiHa Urbaniak - samodzielne stanowisko ds. pracowniczych

_Halina Ślifirska- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

_Sławomir Wojtysiak - inspektor ZRT

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:
1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015.

2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z wykonywania zadań inwestycyjnych w

2015r.
3. Ocena wniosków dotyczących wspólnych inwestycji drogowych.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (II)" w ramach

Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim

(II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez

PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIIIII03/2012 z dnia 28

czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki



Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

7. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2015.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula Pękacz, W roku 2015 Powiatowy Rzecznik

Konsumentów zarejestrował ogółem 959 sprawy. Z tego 894 sprawy to bezpłatne

poradnictwo konsumenckie i informacje prawne udzielane bezpośrednio w biurze rzecznika

oraz za pośrednictwem telefonu i poczty elektronicznej. W 65 sprawach trzeba było

występować bezpośrednio do przedsiębiorców. Przygotowano 7 pozwów sądowych, od 2

wyroków nakazujących zapłatę sporządzono sprzeciwy. Pani Pękacz złożyła również 2

zawiadomienia do Policji o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorcę. Najwięcej

problemów dotyczy reklamacji obuwia, odzieży i sprzętu AGD. Ostatnio nasilił się problem z

otrzymywaniem przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych rachunków

telefonicznych za usługi telekomunikacyjne oraz energii elektrycznej, nagminne są przypadki

podszywania się pod innego dostawcę energii elektrycznej lub telefonii oraz stosowanie

umów wiązanych z obowiązkiem wykupu pakietu ubezpieczenia. Dużym utrudnieniem jest

brak regulacji prawnych na rynku pośrednictwa finansowego, przez co konsument otrzymuje

nawet kilka kredytów, nie posiadając zdolności kredytowej, co narusza interes ekonomiczny

wielu osób. Często można spotkać się z sytuacją kiedy to następuje sprzedaż firmie

windykacyjnej przedawnionych opłat i pożyczek. W roku sprawozdawczym dużą aktywność

wykazali także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegająca na organizowaniu spotkań,

prezentacji, podczas których oferowana jest sprzedaż różnego rodzaju towarów oraz usług.

Pokrzywdzonymi przez ww. przedsiębiorców byli zazwyczaj osoby starsze.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Janina Roszkiewicz

Jest pełna podziwu, że Pani Pękacz wykonuje swoje obowiązki jednoosobowo, przy tak dużej

liczbie załatwionych spraw. Znajomość przysługującym konsumentom praw jest coraz

większa, jednak mieszkańcy powiatu mimo to zwracają się do rzecznika o pomoc w

rozwiązywaniu problemów z nieuczciwymi praktykami rynkowymi stosowanymi przed

przedsiębiorców.

Informacja została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję. Opinia stanowi załącznik nr 2

do protokołu.



Ad 2. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z wykonywania zadań

inwestycyjnych w 2015r.
Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że w 2015r. wykonano 22 zadania remontowe i

inwestycyjne. W zakresie nawierzchni asfaltowej ogółem - 8,75 km. W zakresie nawierzchni

chodników, zjazdów, ciągów pieszo- rowerowych ogółem - 3,51 km. Powiatowy Zarząd

Dróg w Kole ogłosił 14 przetargów nieograniczonych, 27 zapytań ofertowych oraz zawarł

114 umów na realizację zleconych zadań.

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Ocena wniosków dotyczących wspólnych inwestycji drogowych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa omówił radnym zestawienie propozycji inwestycji i remontów

dróg powiatowych planowanych do realizacji w 2016r. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

protokołu.
Członkowie Komisji poprosili obecnego na posiedzeniu Pana dyrektora Grzegorza Kujawę

oraz Pana Starostę Wieńczysława Oblizajka o przybliżenie radnym sprawy PAK Kopalni

Węgla Brunatnego Konin S.A.

Dyrektor Grzegorz Kujawa
poinformował, że Powiat Kolski w 2011 r. zawarł ugodę z PAK Kopalnią Węgla Brunatnego

Konin S.A. (dalej: kopalnia) W ugodzie tej kopalnia w ramach rekompensat wykonania szkód

górniczych na drodze powiatowej miała sfinansować budowę odcinka około 4 km drogi

powiatowej nr 3406P Łuczywno- Drzewce oraz nieodpłatnie przekazać na rzecz Powiatu

Kolskiego odcinek około 820 m drogi wewnętrznej kopalni. Dokumentacja na powyższe

zadanie została wykonana i w całości sfinansowana przez kopalnię. Potem jednak trzeba było

dokonać korekty dokumentacji, która już została sfinansowana przez PZD w Kole w kwocie

20 000 zł. Kopalnia nie oddała zwrotu środków za zmianę dokumentacji, już wówczas

kopalnia kierowała do Zarządu Powiatu Kolskiego pisma, w których poinformowała, że nie

zrealizuje postanowień ugody z 2011r. Wówczas Starosta Kolski umorzył postępowanie w

sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz poinformował zarząd Kopalni o braku

zgody na budowę alternatywnej drogi. Kopalnia zaproponowała budowę 1,3 km drogi o

nawierzchni z tłucznia. Zarząd Powiatu nie zgodził się z tą propozycją a Starosta Kolski

wystosował pismo do kopalni z wezwaniem do uregulowania płatności, zgodnie z zawartą w

2011r. ugodą, tu. 9,5 mln zł, z czego 8 mln przeznaczone by było na budowę drogi a 1,5 mln

przeznaczono by na wypłatę odszkodowań.

Starosta Wieńczysław Oblizajek



Zarząd Powiatu Kolskiego wystosował pismo do władz kopalni, w której domaga SIę

kategorycznego wywiązania się przez Kopalnię postanowień Ugody z 24 maja 2011r. W

przypadku nie dostosowania się do ww. warunków zostanie skierowana sprawa na drogę

postępowania sądowego w celu otrzymania stosownej rekompensaty za dotychczas

poczynione szkody w infrastrukturze dróg powiatowych.

Radny Marek Świątek

Droga jest nadal eksploatowana przez kopalnię?

Dyrektor Grzegorz Kujawa
Obecnie nie, ale pewnie niedługo to nastąpi. Liczył na interwencję Okręgowego Urzędu

Górniczego w Poznaniu, ponieważ ma on nadzór nad podmiotami wydobywającymi węgiel

brunatny, ale brak odzewu z ich strony.

Radny Ryszard Kasiorek

Nie wolno dopuścić do przerwania drogi przez kopalnię, jeżeli to nastąpi uważa, że należy

wezwać odpowiednie służby.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Spotykał się kilka razy z przedstawicielami kopalni, ale nie przyniosły one zakładanych

rezultatów. Każda ze stron podtrzymuje swoje zdanie. Domagamy się, aby kopalni spełniła

swoje zobowiązania. Jeżeli nie dotrzyma obietnic, skierujemy sprawę do organów ścigania.

Starostwo Powiatowe w razie konieczności skieruje sprawę na drogę sądową.

Dyrektor Grzegorz Kujawa
Ugoda z Kopalnią była zawarta na tej zasadzie, że do kwoty 4 mln zł transze miały być

przekazane Starostwu Powiatowemu w Kole z góry, następnie po wykonaniu dalszej części

drogi miała być przekazywana refundacja z tego tytułu.

Radny Marek Świątek
Miało to odbywać się zasadzie, że Powiat Kolski wybuduje drogę, a potem wystawi fakturę

na Kopalnię. Dlaczego akurat takie warunki zawierała ugoda? Uważa, że kopalnia powinna

przekazać całą kwotę zobowiązania.

Dyrektor Grzegorz Kujawa
W przypadku tej inwestycji Powiatowy Zarząd Dróg w Kole ogłosiłby przetarg, wyłonił

wykonawcę, faktura za wykonanie zadania miała być refundowana przez kopalnie. Takie

warunki zawarto w aneksie do ugody. Obecnie kopalnia wycofuje się z tych uzgodnień.

Na tym zakończono dyskusje w tym temacie. Materiały w tym temacie stanowią nr 5 do

protokołu.



Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji

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

w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na

regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Kole ma szanse

otrzymać środki na aktywizacje osób bezrobotnych. Pozyskane środki pozwolą na

aktywizację zawodową 388 osób do 30 roku życia zamieszkujących Powiat Kolski i

zarejestrowanych w PUP w Kole. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2016r. do

30.06.2017r. i opiewa na kwotę 3 618400,06 zł z czego w 2016r. - 3068400,10 zł natomiast

w 2017r. - w wysokości 550 000,00 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji

projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie

kolskim (II)" w ramach Osi priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe

realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy w Kole ma szanse

otrzymać środki na aktywizacje osób bezrobotnych. Pozyskane środki pozwolą na

aktywizację zawodową 170 osób zamieszkujących Powiat Kolski i zarejestrowanych w PUP

w Kole. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2017r. i opiewa na

kwotę 1 704754,61 zł, z czego w 2016r. - w wysokości 1 354678,61 zł, natomiast w 2017r. -

w wysokości 350 076,00 zł.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały.

Ad 6. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/I03/2012 z dnia 28

czerwca 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole i ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Projekt omówiła pani Lilia Urbaniak. Przedłożone w projekcie uchwały zmiany mają na celu

lepsze zabezpieczenie interesów szpitala i mieszkańców powiatu kolskiego w zakresie

lepszego dostępu do specjalistycznych poradni: m.in. laryngologicznej, reumatologicznej,



gastroenterologicznej, endokrynologicznej. Kolejną ważną zmianą będzie utworzenie

stanowisk ordynatorów i kierowników oddziałów. Natomiast na oddziałach wewnętrznych

zostaną utworzone pododdziały diabetologii i urologii. Wprowadzony zostanie także tekst

jednolity statutu, zwierający wszystkie dotychczas zmienione zapisy.

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia

stanowi załącznik li 6 do protokołu.

Ad 7. Wolne glosy i wnioski

Inspektor Sławomir Wojtysiak zabrał głos w sprawie wniosku Komisji Prawa i Porządku

Publicznego w sprawie zainstalowania elektronicznego pomiaru prędkości na ul. Kolejowej w

Kole. Członkowie Komisji nie wskazali w swoim wniosku dokładnie o jaki pomiar prędkości

chodzi. Są dwie możliwości odcinkowy pomiar prędkości albo zainstalowanie fotoradaru, ale

w tym przypadku po zmianach w obowiązujących przepisach kompetencje posiada tylko

Inspekcja Transportu Drogowego, która wydaje decyzję o lokalizacji fotoradaru po

przeprowadzeniu procedury na wniosek zainteresowanego. Jest też możliwość zainstalowania

wyświetlacza prędkości rzeczywistej, który wskazywał by prędkość przejeżdżającego

pojazdu. Ma on bardziej formę edukacyjną i wiążę się z kosztami, takimi jak utrzymanie

tablicy i opłaty za energię elektryczną,

Pan Sławomir Wojtysiak wspomniał, że gmina miejska Koło prowadzi działania dotyczące

zmiany układu komunikacyjnego poprzez wybudowanie ulicy Piaski do włączenia do

skrzyżowania ulicy Towarowej - Toruńskiej oraz odcinka ulicy łączącej ulicę Piaski z ulicą

Toruńską w Kole, co w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu na

przedmiotowym odcinku ulicy Kolejowej.

Radna Ewa Ochędalska

Uważa, że należy dokonać analizy kompleksowej na wskazanym odcinku drogi, czy

faktycznie jest on tak bardzo niebezpieczny.

Pan Sławomir Wojtysiak

Policja przesłała do Starostwa Powiatowego pismo z danymi statystycznymi dotyczącymi

ilość kolizji, wypadków i zdarzeń drogowych na wskazanym odcinku drogi, liczba ta nie była

duża. Obecnie Komenda Powiatowa Policji w Kole zajmuje się opracowywaniem mapy

zagrożeń na terenie powiatu kolskiego (prowadzone działania mają na celu ustalenie

ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu między innymi pod kątem prędkości -

ulica Kolejowa objęta jest w/w działaniami). Będzie to opracowanie, które pozwoli

przedstawić mieszkańcom powiatu skalę rodzaj zagrożeń już dostrzeżonych i

zarejestrowanych przez służby mundurowe.



Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot

Proponuje poczekać, aż zostanie opracowana mapa zagrożeń w powiecie kolskim i wówczas

komisja wróci do tego tematu. Obecnie Komisja nie jest w stanie wskazać o jaki pomiar

prędkości miałby być zainstalowany na ul. Kolejowej. Komisja powyższe ustalenia podjęła w

wyniku jednomyślnego głosowania.

Pan Sławomir Wojtysiak zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przedstawionego ustnie

przed członkami Komisji zagadnienia jako odpowiedzi na przesłany wniosek w omawianej

sprawIe.

Uczestnicy spotkania przychylili się do prośby.

Na tym zakończono wspólne posiedzenie Komisji o godz. 15.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

{Y} (rPd~

Zastępca Przewodniczącego
Komisji
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