BRZ.0012.2.15.2016
Protokół Nr 15/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarczej,
odbytego dnia 27 kwietnia 2016r.

o godz. 1400 otworzył przewodniczący

Posiedzenie

Komisji Rafał Ławniczak,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:
- Mariola Jóźwiak- naczelnik Wydziału Gospodarki Nicruchomościami
- Grzegorz Kujawa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- Marek Banaszewski - wiecstarosta kolski
Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.
2. Ocena zimowego

utrzymania

dróg powiatowych

oraz stanu przygotowania

do prac

wiosenno- letnich.
3. Ostateczne wskazanie inwestycji drogowych, które zgłosiły do realizacji w 2016r. gminy.
4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o stanic mienia Powiatu Kolskiego,
Informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
znajdujące

Mariola

Jóźwiak.

się w trwałym

dzierżawach. Zestawienie

111

zarządzie

Zasób majątku
jednostek

Powiatu

obejmuje

organizacyjnych,

nieruchomości

użyczeniu,

najmie

icnia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia 20 15r. obejmuje:

- grunty rolne - 13, 6511 ha o wartości 424 486,10 zł
- grunty zabudowane -16, ,li101 ha o wartości 71 134519,63 zł
- drogi wewnętrzne- 0,7356 ha o wartości 66 311,52 zł
Ponadto w trwałym zarządzie

Powiatowego Zarządu

Dróg w Kole są drogi powiatowe o

łącznej wartości 569, 4880 ha o wartości 10671 274,70 zł.
W 2015r. powiat kolski nabyl:
- w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego

nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi

powiatowe o łącznej pow. 0,2178 ha i wartości 3 267,00 zł
- w drodze darowizny ak tern notarialnym od Gminy Kościelec z przeznaczeniem
publiczny - ulicę Unii Europejskiej

w Kościelcu o pow. 0,0512 ha i wartości 19200 zł

na cel

- w drodze darowizny od Gminy Miejskiej Koło nieruchomość przeznaczoną

pod budowę

drogi ul. Nagómej w Kole () pow. 0,1050 ha i wartości 91 006,00 zł
- w drodze

specustawy

drogowej

decyzją

AB

6740.1.1.2013

z dnia

30.01.2014r.

nieruchomość

położoną w Kole przy ul. Nagórna w Kole o pow. 0,3082 ha i wartości

368375,00 zł
- w następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło o 0,2885 ha nieruchomości

zajętych

pod drogi powiatowe oddmc w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym wartość ich pozostała
bez z mian.
Nikt nie zadawał pytań do tego punktu. Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik
nr 2 do protokołu.

Ad 2. Ocena zimo "ego utrzymania

dróg powiatowych

oraz stanu przygotowania

do

prac wiosenno- letnich.
Dyrektor

Grzegorz

Kujawa

15.10.2015 a skończył

poinformował,

że czas trwania

akcji zimowej

zaczął SIę

31.('/1.2016r. Koszty poniesione przez PZD przy zimowym utrzymaniu

dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym wyniosły:
- materiał (piasek i sól) - 183 316,67 zł;
- usługi - 401 680,06 /.1.
Zużyto 1735 ton materia]

uszarstniającego- mieszaniny piasku i soli.

LI

Informacja Powiatowcgo

/arządu

Dróg w Kole o realizacji zadań z zakresu ZImowego

utrzymania dróg i prac remontowych po sezonie zimowym 2015-2016 oraz informacja o
robotach związanych z bieżącym

Ad 3. Ostateczne

,,",hrzanic

utrzymaniem dróg stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

inwestycji drogowych,

które zgłosiły do realizacji w 2016r.

gminy.
Dyrektor Kujawa

ożył

)J'/.l'(l1

powiatowych. Zalącvr-ik

radnym zestawienie proPOZYCJIinwestycji

remontów dróg

nr LI do protokołu.

Przystąpiono do dyskusj i
Radny Marek Kowalewski
W wykazie jest

\\'''~;!Z;lJ1C,

że ma być wykonany chodnik na terenie Gminy Kłodawa.

Samorząd gminny przeznacza na ten cel 100000 zł a powiat nie dokłada nic, dlaczego?
Dyrektor Grzegorz
Gmina Kłodawa

,'1·.;;1\\

~. '1,I;tła

a
we wrześniu 2014r. wniosek do NPPDL,

za partnerstwo

w

inwestycji otrzyrnyv ~'() sit; dodatkową punktację. Powiat kolski postanowił udzielić pożyczki

Gminie

i pozostać

Kłodawa

inwestycji

w inwestycji.

Dlatego

teraz powiat

nie dokłada

do

/, budową chodników.

związanej

Radny Zdzisław

partnerem

DOn ;1l1Ski
1

Jaka suma poręczenia

by!a przekazana

Gminie Kłodawa

na wspomnianą

inwestycję?

Wicestarosta Marek Punaszcwski
Kwota 150000

zł

Radny Ryszard Kasiorek
Zwraca

się do

(\"'cktora

peP;1

o systematyczne

sprzątanie

rowów

znajdujących

się przy

drogach.
Dyrektor

Grzegorz

K ".: 'I W(I

Jest zaskoczony

tak.:

sytuacją,

odpadami

temat

minl być rozwiązany.

dokonując

stałej op'

'v.

bowiem

odkąd weszła
Mieszkańcy

w życie nowa ustawa
mogą wyrzucać

pomimo to ludzie nadal wyrzucają

dowolną

o gospodarce
ilość śmieci

śmieci do rowów lub lasów.

Radny Ryszard K<1~' .re'k
Czy jest możliwość:
Dębnie Królewski
Dyrektor

uzvskania

I 1 ;. ,

r'l)

gdyż bru! '

dwa razy

Najlepszym

odcinka

drogi od Kościoła

w

Kicjsz?

Ten odcinek drogi r i ' nr+'ajc

było

do remontu

y .'ava

Grzegorz

punktów,

dofinansowania

/l'

rozwi:

111

się do dofinansowania,

chodników

i odcinków

/ill~C do NPPDL,
': ';c n będzie

podział

ponieważ

poprawiających

ale nigdy
zadania

nie uzyska dostatecznej
bezpieczeństwo.

nic zakwalifikowało
na kilka etapów

To zadanie

się do realizacji,

i wykonanie

nakładki

tym miejscu.

Ad 3. Wolne glosy i" noski.
Nie było.
Na tym zakończer-o

"'1< f'd/cnie

o godz. 1430

Protokołowała
Malwina Morzyck

~ , \(1o~c1JL

liczby

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

w

