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Protokól Nr U201

z po iedzema Komisji Go pedareze]

odbytego dnia 07 grudnia 2018r.

Po iedzenie o godz. 130D otworzył przewodnicze ~y Korni ji Łukasz. Królasik stwierdził, iż

jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:

- Sła omir Wojtysiak- samodzielne stanov i ko d . zarządzania ruchem na drogach

- Lilla Urbaoiak - samodzielne stanowisko ds. prace: niczych

i ta tanowi załącznik nr 1 do protokołu.

l, Analiza projektu, uchwałj v . prawi, uwzględnienia w całości skargi Prokuratora. Rejonowego w

Kol na uchwałę Nr XXXIX/268/2017 Rady Powiatu Kolsl iego z dnia 26 października 2017 ro u

w sprawie opłat za usuwanie j parkowanie pojazdów na parkingach trzeżonycli na terenie Powiatu

Kol. ki go i stwierdzenia jej ni ważnor ci.

2, Wolne glosy j wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwał sprawie u"'VZględni,enia cało.'ci skargi Prokuratora

RcjQno vego w Kol na uehwelę Nr XXXI 26812017 Rady Pm iatu Kol 'kJcgo z dain 2,6

pu:idziernika 2017 roku. w spr;n Ie opłat za li uwanie i parkowanie pojazdów IUl parkingach

trzeżonych na terenie Powiatu Kol ki,ego istwierdzenia jej nieważności.

Przewodnicząc Łukasz Królasik udzielił głosu inspektorowi 'ja\ 'o nirowi Yojtysiakowi, który

poinformował. Ze sprawa skargi złożon j do W A w Poznaniu przez Prokuratora Rejonowego w

Kole na uch al . r XXXlXl26812017 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 październik, 2017 roku

był omawiana na posi dzeniu Zarządu Powiatu Kol iego \ dniu 28 listopada 20L8r. Prokuratura

Rejonova w Kole zarzuca, iż wl uch, ała w spo sób istotrr narusza art. 7 i94 Konstytucji RP oraz

art, 130a. u t. 6 u ławy z dnia 20 czerwca 19971'. Prawo Q ruchu drogowym. W zaskarżonej

u h ale zostały określ on . tawki, które były wzorowane na stawkach zawartych w obwieszczeniu

Ministra Rozwoju i Finan Ó' z dnia 25 lipca. 2017r. spra vie ogło zenia obowiązujących w 2018 r.

maksyma nych stawek opłat za u sunięci pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu

strzeżonym .. Zdani m Prokuratury ustaleni 'VI okości opłat powinn 'VI' znacznym stopniu by'

zal żne od rzecżywi tych ko: ztóv usług odhol \ ani pojazdów i ich prz .howywania nu

strzeżonym parkingu, tomiast organ stanowiący podejmując uchwałę nie d konał jakichkolwiek

ustaleń \l zakre ie kosztów i cen usług dotyczących usuwania i prze howywania pojazdów na

tereni powiatu. Tym an yrn uznano to za naruszenie prawa.



Insp. ktor Sławomir Wojtysiak przybliżył Komisji Go spodarczej procedury działania w związku z

art, 130a Prawo o ruchu drogowym które są podejmowane w celu calłza ji zadania w zakresie

usuwania i parkowa iia pojazdów na parkingi strzeżone: na terenie Powiatu Kolski .go j ustalania

opłat oraz ko rztó w przedmiocie zadania, Wyjaśnił. ż kompetencją Starosty z-rodnie Z vvyżej

ytowanym p 'zepisem Prawo O ruchu drogowym jest wyznaczenie parkingów strzeżonych, a Rady

Powiatu ustalanie coroczn w drodze uchwały wysokości opłat za usuwanic i prze howywanie

pojazdóv biorąc pod uwag konieczność sprawnej realizacji zadań oraz ko zty usuwania i
prz chowyx ania pojazdów na ob żarze danego powiatu, W związku z powyższym po dokonaniu

procedur doty zących przedmiotowego przepisu jest przeprowadzan postępowań doty zących

zapytania ofertowe go skierowanego do podmiotów, które posiadają parkingi strzeżone.

Zaproponow ane stawki przez podmioty ucz stniczące w zapytaniu ofertowym były niż ze niż

określone w obwieszczeniu . inistra Rozwoju] Finart ów w sprawie ogło żeni obowiązują ych w

2018 r. mak ymalnych stawek opłat za usunięci pojazdu z drogi ij go parkowanie na parkingu

strzeżonym (np. kwota OkI. ślona w obwieszczeniu za usunięcie pojazd o dopuszczalnej masie

całkowitej do 3 5 t wynosiła 486 zł, a podmioty proponowały sr 'o; -kę okola 2nD zł .. Według

karżąćego ustalenie \\ okości przedmiotowych opłat powinno być, znacznym stopniu zal zne

od kosztów rzecżywi tych usł-ug odholowania pojazdów j przechowywania ich na parkingach

świadczących przez firmy z. danego powiatu. Dopiero po ustaleniu tego parametru rada. po, iatu

powinna uwzględnić go przy podejmowaniu uchwały okre 'łając "j wysokość stawek w pr:n ie

usuwania iprz chowywania pojazdów.

PrL. stąpiono do dyskusji

a zapytanie radnego Rafala Ławnictaka czy omawiana uchwała była w. słana do Woje\· ody

Wielkopolskiego celem prawdzenia kontroli l galności Pan Wojlysiak potwierdził ten takt i dodał

że zaskarżona uchv ała została opublikow, Ia w Dzienniku Urzędov ~m 'i ojewództv a

Wielkopolskiego.

RadnłJ Rrszard. Kq.ófillrek

W tej sytuacji najlepszym rOL iązanicrn będzie uchylić omawianą uchwałę i doprecyzować kwestie

odpłatności na przyszłość.

l1upektor Sławomir Woilllsiak

Zgodnie z opinią radcy prawnego nalezy uchylić uchwałę Rady Powiatu Kolskiego

Nr XXXI 68/2017 z 26 października 2017r, a prz szłość plan wane jest wysłanie zapytań



ofertowych do podmiotów, po oaloszenlu stawek w Obwi szczaniu Ministra Rozwoju i finansów

wówcza: Rada Powiatu Kolskiego przeaualiz uje nowe tawki uwzględniając koszty rzeczywiste.

Komisja Gospodarcza jednogło inie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w pruwie

uwzględnienia W całoset shlrgi Prokuratora R "jonowego w Kole na uchwał" NTr XXXIX/268/2017

Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 października 201 roku w sprawie opla' UJ usuwanie ;

parkowanie pojazdć: na parkingach strzeżon ch na terenl Powiatu KolskieKo i twierdzenia jej

niewożnosci. Opinia w powyższej sprawie: tanowi załącznik nr 2 do protokolu.

Ad 2. "roJne glosy iwnio ki.

Pani liiI], Urb(wiu!s przedsrawiła projekt LI .hwały w sprawie wynagrodzenia Starosty • olskiego.

Proponuje się dla tarosty Kol: kiego wynagrodz nie miesi czne obejmujące na tepujące kładniki:

l. wynagrodzenie za adnicze w kwo ie 4.800 zl

2. dodatek funkcyjny w kwocie 2.100 zł

3. dodatek specjalny w v.•..'ysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego idodatku Iunkcyjn go

\V h ocie 2. 15 7;)

Poza tym taroście przysługuje dodatek za wieloletnią pracę. nagrody jubileuszowe i dodatkowe

wynagrod nie roczne na warunkacl i w wysokości określonej pow zedmie oboi iązująe ..ch
przepisach.

Cz w okość wynagrodzenia j st na tym amym poziomie jak poprzedni j kad neji?

Pani LiJla Ul'bfmiak

Odpowiedziała, że różnica jest tylko w wysokoś i dodatku specjalnego, który był na poziomie 37 5

% a obecnie jest w wy okości 35%. Projekt uchwały był konsultowany z Przewodniczącym Rady

Powiatu Kolskiego.

R(tdnv TOl'flllSZ Bartlli.\·ki

Kto ustala wysokoś wynagrodzenia Wicestarosty?

Pan Lilia U,.balliuk

Wy sokość wynagrodzenia Wicestarosty ustala taro sta,

Przewodniczący Komisji Łu aS7 Królasik poinformował, że przedmiotowa uchwała nic będzie

opuuowana przez Korni ję Gospodarczą projekt j st omówlon celem 71l.poZJ1al1iJJ si do

wiadomo ści,

Przewodnicząc l Komisji Łukasz Królasik poinformował, że do emisji Go spodarcz j wpłynęło

pismo Powiatowego Zarządu Dróg w Koje {PZD.OK.I00.12.2018 w zakresie nie uwzględnienia w

proj kcie budżetu na 20i9r. środkóv finansowych na zakup. inwestycyjne dla jednostki. Cł odzi o



zakup: . amochodn osobowego, kosiarki "'~ sięgnikowej bijakowej, ciągi ika rolniczego, przyczepy
rolniczej. Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radnv Ra(plJŁawn;,czllk

W poprzedniej kadencji proponowal aby środki. Powiatów go Zarządu Dróg w Kole a zajęcle pa a

drogowego b ły prz znaćzon .na zakup in - tycyjne jednostki.

iię do obecn go na posiedzeniu

członka Zarządu Po iatu aby zgłosił do Zarz: du potrzebę zakupu samochodu osobov ego dla

prac. wnikóv 1 PZD w Kole, gdyż ob - 111c po. iadany samochód jest VI; eksploatowany iczęsto ul ga

awaru,

Członek Zarz,qdu../:f(lltlewąf' Ballasiak zobowiązał przekazać te sugestie Zarządowi Powiatu.

Na tym zakończono posied nie Komisji o godz. 14.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka

M 0~J~~ v
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