BRZ.0012.2.21.2016
Protokół Nr 21/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarczej,

odbytego dnia 21 października 2016r.

o godz. 1300 otworzył przewodniczący

Posiedzenie

Komisji

Rafał Ławniczak,

stwierdzając, iż jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:
- Sławomir

Wojtysiak

- Inspektor

ds. zarządzania

ruchem

na drogach

opłat za usuwam e

parkowanie

organizacji

publicznego transportu zbiorowego.
Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie

pojazdów na

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII l 14/2016 z dnia 25 lutego
2016 r. w sprawie określenia

przystanków

komunikacyjnych,

których właścicielem

lub

zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
3. Wolne głosy i wnioski.
Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie opiat za usuwanie i parkowanie pojazdów na
parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.
Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na
drogach

i organizacji

publicznego

transportu

coroczme, zgodnie z obowiązującymi
obowiązek

wyznaczenia

jednostki

zbiorowego.

przepisami

do usuwania

Uchwała

prawa nałożono
pojazdów

podejmowana

jest

na Starostę Powiatu

oraz prowadzenia

parkingu

strzeżonego. Rada Powiatu Kolskiego posiada kompetencje do ustalenia corocznie, w drodze
uchwały wysokości

opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania.

Wysokość kosztów, określonych w drodze uchwały, nie może być wyższa niż maksymalne
stawki opłat określane na każdy rok kalendarzowy

przez ministra właściwego

do spraw

finansów publicznych, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".
W trakcie dyskusji na temat w/w projektu uchwały padło pytanie w jaki sposób dokonuje się
wyboru podmiotu, który zajmuje się usuwaniem i parkowaniem pojazdów.
Pan Wojtysiak poinformował,

że wyboru dokonuje się w formie zapytania ofertowego -

wybierana jest najkorzystniejsza

oferta. Przedmiot

zamówienia

podzielony jest na dwa

zadania. Zadanie nr 1 obejmuje miasto i gminę Koło oraz gminy: Kościelec, Grzegorzew,
Osiek Mały i Babiak. Zadanie nr 2 obejmuje gminy: Przedecz, Kłodawa, Dąbie, Chodów
i Olszówka.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/114/2016 z dnia
25 lutego 2016

r. w sprawie

określenia

przystanków

komunikacyjnych,

których

właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym stanowi, iż do zadań
organizatora

publicznego

terytorialnego)
właścicielem

transportu

zbiorowego

(właściwej

należy między innymi określenie przystanków
lub zarządzającym

i przewoźników

wykonujących

jest

Powiat

Kolski,

jednostki

samorządu

komunikacyjnych,

udostępnionych

których

dla operatorów

przewóz osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz

określenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz
art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uchwały dotyczące lokalizacji
nowych przystanków komunikacyjnych
przystanków

już

zlokalizowanych

Uchwale) na drogach powiatowych
z uchwał

Rady

poszczególnych

Gmin
Gmin

na drogach

powiatowych

nieujętych

w zmienianej

na terenie Gmin z Powiatu Kolskiego winny wynikać

na danym
po

(są to przeważnie lokalizacje po drugiej stronie drogi

podjęciu

obszarze,
przez

które
Radę

zostały
Powiatu

określone

w uchwałach

Kolskiego

Uchwały

Nr

XVII/114/20 16 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Kolski oraz warunków korzystania z tych
przystanków.
Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr
2 do protokołu.
Ad 3. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji p. Ławniczak przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Kolskiego
w sprawie zmiany zasad wydzierżawiania i wynajmowania aktywów trwałych Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.
Pełniący

obowiązki

Dyrektor

Samodzielnego

Publicznego

Zakładu

Opieki Zdrowotnej

w Kole, pismem z dnia 14.10.2016 r. wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na

wynajem pomieszczenia - sali konferencyjnej o pow. 70, 16m2 mieszczącej się w budynku

,

,

biurowca

przez

firmę,

która

realizuje

zajęcia

dydaktyczne

dla

uczestników

kursu

specjalistycznego dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w placówce.
Zarząd

Powiatu

Kolskiego

nie jest

kompetentny

do wyrażenia

zgody

na wynajęcie

przedmiotowego pomieszczenia, gdyż przekracza ono powierzchnię określoną w §2 uchwały
nr XII46/20 11 z dnia 14 lipca 2011 r.
W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie zmiany w w/w uchwale polegającej na
tym, że nie potrzebna jest zgoda Zarządu Powiatu Kolskiego na wynajem pomieszczeń,
podmiotowi

realizującemu

zajęcia

dydaktyczne

i szkolenia

podnoszące

kwalifikacje

zawodowe, jeżeli następuje na czas nie przekraczający 3 lat.
Komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do
protokołu.

Innych głosów i wniosków nie było.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1425
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