
BR .0012.2.25.2017

Protokół Nr 25/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 27 marca 2017 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1400 przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał

Ławni zak. Powitał wszystkich obecnych stwierdził, że Komisja posiada wymagane

. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

la Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

orz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Sła omir Wojtysiak - Inspektor ds. ZRT

- Hali a Ślifirska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole

Lista becności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porzą ek posiedzenia:

1. InD macja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

2. An liza projektu uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem,

użytk wanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego

Opieki Zdrowotnej w Kole.

3. An liza projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu

Kolsk ego.

utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania do prac

o-letnich.

5. liza projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Rady

Powi tu Kolskiego nr XXIX1190/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody

na za arcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem

koniń kim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie

organ zacji publicznego transportu zbiorowego.

6. An liza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie

od dn a 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i

poszu ujqcych pracy w powiecie kolskim (III) " współfinansowanego ze środków

Euro ejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Oper cyjnego 2014-2020.



7. Ana iza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w okresie

od d ia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozos ijqcycb bez pracy w powiecie kolskim (III)" współfinansowanego ze środków

Europ jskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja

nformacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

lnfo ację przedstawiła Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieru homościami. Poinformowała, że na dzień 31.12.2016 r. stan mienia Powiatu

kolski go przedstawia się następująco:

chomości zabudowane o pow. 16,4401 ha, wartość - 71 134 519,63 zł oraz

: 78/100 o wartości rynkowej 2262 000,00 zł i 6369/15588 o wartości rynkowej

- nier chomości będące drogami wewnętrznymi o pow. 0,7356, wartość - 66311,52 zł

- mer chomości będące drogami powiatowymi o pow. 574,7992 ha, wartość-

1067 168,20 zł

- nie chomości rolne o pow. 13,6511 ha, wartość - 424486, l O zł

Szcze ółowa informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami stanowi

załąc nik nr 2 do protokołu.

Czło kowie Komisji przyjęli złożoną informację bez żadnych uwag.

Ad 2. naliza projektu uchwały w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę,

naje ,użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości stanowiących aktywa trwale

Samo zielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole.

Proje t uchwały przedstawiła Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nier homościami, omawiając kolejno zapisy poszczególnych paragrafów projektu.

owie Komisji nie mieli zastrzeżeń do projektu z wyjątkiem § 6, który po drobnej

kore cie otrzymał brzmienie: "Dyrektor SPZOZ w Kole decyduje o wynajęciu lub

udost pnianiu pomieszczeń lub ich części na cele szkoleniowe, akcje profilaktyczne oraz

mny pomieszczeń o powierzchni do 18 m2, podmiotom nie świadczącym usług

konk rencyjnych w stosunku do działalności Zakładu, na czas oznaczony do 3 lat". Po

doko aniu zmiany zapisu § 6 Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt

uch ły w sprawie zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz



użycz nie nieruchomości stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego

Opieki Zdrowotnej w Kole.

Opini Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

naliza projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

t uchwały przedstawiła Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki

Nieru homościami. Poinformowała, że pismem z dnia 02.03.2017 r. Gmina Miejska

raziła swoje zainteresowanie przejęciem w drodze darowizny, nieruchomości

iącej drogę wewnętrzną, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 56/9 i 56/11 ark.

50, położonej w Kole, przy ul. Poniatowskiego. W związku z tym, że droga ta

i dojazd do działek osób prywatnych jak również do budynku wielorodzinnego,

przek zanie przedmiotowej nieruchomości pozwoli na realizację zadań z zakresu

izacji, budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej przez Gminę Miejską Koło.

a Jóźwiak stwierdziła, że w/w nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu i

e jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Do pr edstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja jednogłośnie pozytywnie

zaopi iowała projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Powi tu Kolskiego. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4 Ocena zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania

c wiosenno-letnich.

Info ację na powyższy temat przedstawił Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego

u Dróg w Kole. Poinformował, że koszty poniesione przez PZD przy zimowym

aniu dróg i ulic powiatowych w sezonie zimowym w okresie od 15.10.2016 do

28.022017 r. wyniosły brutto: materiały (piasek i sól) - 180 868,51 zł, usługi - 355

zł, razem - 536 488,51 zł. W tym okresie zużyto 1712,5 ton materiału

piasku i soli. Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej

wzy

Do pracownicy PZD wykonali na terenie powiatu doraźny remont

ilości około 260 m2, zużywając 26 ton masy. Na

podst wie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

ano szereg umów, w tym na dostawę masy mineralno-bitumicznej na gorąco i na

oraz na remonty dróg i ulic. Pełna informacja Dyrektora PZD stanowi załącznik

Do przedstawionej informacji członkowie Komisji nie wnieśli



W d skusji radny Ryszard Kasiorek zapytał, czy me warto zastanowić SIę nad

aczeniem zaoszczędzonych w zimie środków finansowych na zakup sprzętu i

u na wyposażenie PZD. Stwierdził, że mimo stosownego wniosku Komisji

darczej z dnia 25.01.2017 r. do tej pory nie wygospodarowano żadnych środków

cel. Przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak potwierdził potrzebę zakupu

dostawczego i sprzętu technicznego dla Powiatowego Zarządu Dróg.

Spra a ta będzie przedmiotem wystąpienia na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego.

or Grzegorz Kujawa załączył do protokołu pismo PZD z dnia 30.01.2017 r.

ane do Zarządu Powiatu, określające wykaz potrzeb w zakresie zakupów

cyjnych wraz z wyciągiem nr 0022.108.2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu

Kols ego z dnia 02.02.2017 r. Pismo PZD stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Nastę nie dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił członkom Komisji zestawienie

propo ycji inwestycji i remontów dróg powiatowych na dzień 16.03.2017 r. Stanowi ono

załąc nik nr 7 do protokołu.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale

Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX/190/2017 z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie

wyra enia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem

Koni oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu

Koni zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Proje t uchwały przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

droga h i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że w dniu 26 stycznia

2017 . została podjęta uchwała nr XXIX/190/20 17 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie

poroz mienia pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim,

turec im i słupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji

publi znego transportu zbiorowego.

W § 1 Uchwały wskazano, iż wyraża SIę zgodę na zawarcie Porozumienia pomiędzy

Powi tern Kolskim a Miastem Konin oraz Powiatem Konińskim, Tureckim, i Słupeckim

dotyc ącego przekazania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego,

nato iast w zapisie § 1 Uchwały winno być: "Wyraża się zgodę na zawarcie Porozumienia

dzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz Powiatem Konińskim, Tureckim, i

Słupe kim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego

ortu zbiorowego." Uchwała Rady Powiatu Kolskiego nr XXIX1190/2017 zawiera więc

ie omyłkę pisarską w treści § 1. Z tego też względu, w celu usunięcia omyłki pisarskiej,

celo m jest podjęcie przedmiotowej uchwały.



Uwag do przedstawionego projektu nie było. Komisja zaopiniowała go jednogłośnie

nie. Opinia w tej sprawie zawarta jest w załączniku nr 8 do protokołu.

Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

cji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu "Aktywizacja

zawo owa osób bezrobotnych i poszukujqcycb pracy w powiecie kolskim (III)"

wspó mansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wiei opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Proje t uchwały przedstawiła Halina Ślifirska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w

Kole. Poinformowała, że Powiat Kolski wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania

bezro ociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Realizacja powyższego projektu

przyc yni się do zaktywizowania co najmniej 283 osób bezrobotnych z Powiatu Kolskiego

zareje trowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. Z tego względu Powiat Kolski

zdecy ował się na przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, co czyni

zasad ym podjęcie tej uchwały.

Dyre tor Halina Ślifirska przedłożyła zebranym dodatkową informację na temat

towanego zadania, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uwa do przedstawionego projektu nie było. Komisja zaopiniowała go jednogłośnie

pozy wnie. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Ad . Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

reali acji w okresie od dnia 01.01.2017 do dnia 30.06.2018 projektu: "Aktywizacja

osób młodych pozostajqcych bez pracy w powiecie kolskim (III)"

wspó finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Prog amu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Proje t uchwały przedstawiła Halina Ślifirska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w

Kole. Poinformowała, że Powiat Kolski wykonuje zadania w zakresie przeciwdziałania

bezro ociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Realizacja powyższego projektu

zaktywizowania 394 osób bezrobotnych do 30 roku życia z Powiatu

Kols 'ego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole. Z tego względu Powiat

Kols . zdecydował się na przystąpienie i realizację przedmiotowego projektu, co czyni

zasad ym podjęcie tej uchwały.

Dyre tor Halina Ślifirska przedłożyła zebranym dodatkową informację na temat

proje towanego zadania, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Do



nie było żadnych uwag. Komisja zaopiniowała go

łośnie pozytywnie. Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Ad 8. olne glosy i wnioski.

Woln h głosów i wniosków nie było. Posiedzenie zakończono o godz. 15.30

Proto ~f r:lAi
Wład 'słlw 'łf~leśkiewicz
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