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Protokół Nr 31/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 23 października 2017 r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

który stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach

publicznego transportu zbiorowego

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości na

organizacji

rzecz Powiatu Kolskiego.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

4. 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 przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Poinformował, że zgodnie z art.

130a ust. Sf ustawy z dnia z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, nałażono na

Starostę Powiatu obowiązek wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia

parkingu strzeżonego, zaś Rada Powiatu zgodnie z art. 130a ust. 6 i 6a uzyskała kompetencje

do ustalenia corocznie, w drodze uchwały wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z

drogi i jego parkowania. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne

i uzasadnione.

Uwag do projektu uchwały me było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie go

zaopiniowali. Opinia Komisji Gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Propozycje do budżetu powiatu na 2018 rok w zakresie zadań remontowych

inwestycyjnych realizowanych wspólnie z gminami.



,

Propozycje budżetowe w powyższym zakresie przedstawił na piśmie i omówił Grzegorz

Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Stanowią one załącznik nr 3 do

protokołu.

Dotychczasowe propozycje obejmują zadania inwestycyjne na rok 2018 dla 5 gmin -

Babiaka, Chodowa, Grzegorzewa, Kłodawy i Koła zgłoszone przez Wójtów wymienionych

gmin i p.o. Burmistrza Kłodawy. Deklarowany współudział w finansowaniu kształtuje się na

poziomie 200 - 450 tysięcy zł.

W dyskusji radny Ryszard Kasiorek zasugerował na przykładzie gminy Babiak, aby

priorytetem stała się kontynuacja już rozpoczętych zadań. Radni poinformowali Dyrektora

PZD o kilku miejscach na drogach powiatowych stwarzających potencjalne

niebezpieczeństwo i wymagających podjęcia działań interwencyjnych.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli wniosek do Zarządu Powiatu o o zakupie w roku

2018 na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Kole sprzętu wskazanego przez Dyrektora

Grzegorza Kujawę jako niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki tj.

samochodu dostawczego i kosiarki bijakowej. Komisja sugeruje, by źródłem sfinansowania

tych zakupów były środki pozyskiwane z tytułu zajęcia pasa drogowego. Przedmiotowy

wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Komisji przyjęli wstępnie termin dodatkowego

posiedzenia, które poświęcone zostanie rozbudowie szpitala. Na posiedzenie zaproszony

zostanie Starosta Kolski i przedstawiciele SP ZOZ w Kole odpowiedzialni za realizację

inwestycji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.20
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