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Protokół Nr 4/2019'

z po~ied7.eniu Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 29 stycznia .2019.••.

Posiedzeni O god . 1-,00 otworzył przewodniczą y Komisji Gospodarczej t ukasz
Królasik, twierdził, iż je t VIi magan quorum. V posiedzeniu uczestniczy li także:

- Zenon Waslak - Naczelnik Wydziału Promocji, Rozx oju iZarządź nia Kryzy owego.

- ławomir Wojt. siak - inspektor ds. zarządzania ruchem na drogach powiatowych

Li la obecności stanowi załącznik 111' ] do protokołu.

Porzqdek J2osiedzenia:

l. Sprav ozdanie z działalności Powiatowej emisji Bezpi czeń l a j P rz dkc w""018r.

2. Analiza projektu uchwały w spra i przyjęcia od Wojew dy \\ ielkopol kiego zadań z

zakresu administracji rządowej .

... Analiza projektu uchv ał w prawie wyznaczenia Radnego Rady Powiatu Kolskiego do

Korni .ii Honorowej \ prawie ustanowienia tytułu honorowego ,Za Zas ługi dla owiatu

Kolski go '.

4. Analiza projęk u uchwały sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kolskiego

nr LU 343/20]8 z dnia _7 września 2018r. w.prawi opłat za usuwanie i parkowanie

. ojazdów na parkingach UL. żonych na terenie Powiatu Kolskiego.

5. Wolne głos iwnioski,

Ad 1. SPl"3,,'ozdanic z cb:.ialalno:ci Powiatowej omisji Bt'Lpie(7.en. tv 'a i Porządku w

2018r.

Sprawozdanie omówił naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzy owego

Zenon Wa iak. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 20 l ~r. wyko rywala oho iązki

określone 'v" ustawi lu realizacji zadań , tarosty Kolskiego W zakresie zw ierzchnlctwa

nad powiatowj mi słu ··baroi inspek jami i strażami oraz zadań v zakre ie porządku

publi mego i b zpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego, 'roku sp .awozdaw z'ym odb. ły

ię 4 posi dzenia, w posiedzeniach tych brali udział również członkowie Komisji

Pov iatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- w dniu 19.03.2018r. odb ło si posiedzenie, na którym przyję to plan pracy Komisji

wysłuchano sprawozda nia przedstawione przez Kom ndaniów służb, inspekcji i straży,



dniu 12.07.2018r. na kolejnym posiedzeniu przedstawiciele lu b inspekcji i stra: y

złożyli informa je na temat bezpieczeństv a na terenie powiatu kolskiego. Wiodącym

tematem posiedzenia. była pr wa związana z magazynowaniem odpadó przez spółk

ANACO przy u], o]nej 'IN Kłodawie na działce znajdującej się przy Kopalni oli .Kłodawa' .

Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele z Gminy Kłoda' a i Kopalni oli .Kłodawa .

Powiat Kolski wydał na czas określony tj. od 20.05. do 30.G6,2017r. zezwolenie na

magazynowani odpadów dl: firm. A ACO gdy firma ubiegała się o przedłużenie

zezwolenia otrzymała negatyv ną odpowiedź, Gmina Kłodawa obecnie zmusza właścicieli

działki do u unięcia odpadów,

Radny Tomnsz Barański powiedział, że na działce przy ul. Solnej w Kłodawie miał powstać

Zakład. który zajmowałby się utylizacją butelek plastl owych na granul 't. Po 2 tygodnia 11
zostały tam zwiezione duże ilości odpadów. to odpady medycz te, ni bezpieczne- Obecnie

są obawy, żeby nie pow tal żaden pożar w tym miejscu. ponieważ ewakuacja pracowników

, opalni byłaby utrudniona. Obecnie teren jest monitorowany aby nie dopuścić do kolejnych

dostaw śmieci i aby ochronić teren przed pożarem. ieb zpieczny jest równi Ż sposób

zabezpieczenia terenu. Ki dy pada deszcz niektóre substancje w iąkają 'IN ziemie, są lo tereny

rolnicze, kopalniane.

Przewodniczący I ombji Gospodarczej Łukasz rola ik

Czy Komisja B zpie zeństwa iPorządku ma \I planie. kontrolę t go terenu?

aczelulk Zenon Wasiak

: tarostwo Powiatowe nie ma podsta . prawnych do zaangażowania ię w sprawę odpadóv na

ul. Solnej w Kłoda ie, ponieważ nie wydało ponov rnej zgody na magazynowanie odpadóv

tym miej cu. Zgodnie z przepisami jest to teraz zadanie gminy.

Radny Ryszard Kf1sion~k

Pamięta t n temat, ówczesny. tarusta natychmiast zablokował sprawę i nie w dał ponown j

zgody na utylizację odpadów.

Przewodnicząc' Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik

Czy jest kontakt z właścicielem gruntu?

aczeLnik Zenon Wa lak

Z informacji jakie P) siada wła :ciciele składowiska dbierąją korespondencje, ale nie ma

żadnej reakcji w zakresie usunięcia odpadów.

Rado Toma 'z Barań ki



Orientował ię, źs: is nieje jeden spo ób na rozwiązanie tego problemu, mianowicie można

grunty uznać na poczet egzekucji. wystarczy dokonać jedynie zmiany w księgach

wicczy tych. Właścicielem je t nada] firma, która mag zynuje odpady.

aczelnik Zenon Wasjak dopowiedział, że kolejne posi dzenia Komisji Bezpieczeństwa

i Porządku odbyły si '. VI! dniu 09. l ] .20 18r. oraz 24.12.20] Br., na których m.in, ornó ione

zostały tematy dot. przygotowań do zimowego utrzymaniu dróg powiatowych, informacja o

działaniach pomocy społecznej, bi eżaca sytuacja o stanie bezpi ezeństwa na terenie powiatu

kolskiego, wypracowanie opinii do proj ktu budżetu powiatu na 2019r.

Sprawozdanie z działalnosci Komh:ji Bezpieczeń (wa i Por qdku lano i załącznik nr 2 do

protokołu.

d 2. naliza projektu uehwaly w sprawie przyjęcia od Wojewody Wieli opolskiego

zadań z zakresu ndnli.nistracji rządowej.

Projekt omówił naczelnik Zenon Waslak. Podjęcie uchwaf jest konieczne do podpisania

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kol kim w sprawie

zawierania umów na prowadzenie badań pecjalistycznych dla. potrzeb Po lato ej Komisji

Lekarskiej. Przyjęcie od W()jewody Wiell opolskiego zadań publi znych administracji

rzędów j związanych z przeprowadzeniem kwalif acji woj kowcj w 20191:. dotyczą

ptzeprowadz nia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie

kosztów tychże badań,

Nikt nie zgiaszal uwag, w wyniku głosowania Komisjajednoglo,'nie pozytywnie zaopiniowała

pr:zed.~/{Jwi(jny projekt u hwaly (załqcznik nr 3 do protokołu).

Ad 3. Analiza projektu ucbwa1y ~r SIlrawie wyznnczenul Radnego Rady Po latu.

Kolskiego do Komisji Hunom ej w . prawie u. tanm"+'łenia tytułu hOl1ol"ow4!go

"Za Zasługi dla Powiatu Kolskiego".

aczelnik Zenon Waslak omówił proj kt uch ały, Komisję Honorową tworzą: Starosta

Kolski, Przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego, Członek Zarządu Powiatu wskazany przez

Zarząd, Radny Powiatu Kol kiego wskazany przez Radnych l Sekretarz Powiatu Kolskiego.

W związku z powyźszj m zachodzi potrzeba wskazania jednego z radnych do składu Komisii.

Przewodniczący Rady zaproponO\ al kandydatur, radnej v.ryOcbędalskiej.



· 'ik: nie zglaszał uwag, w wyniku glo .owania Komisja jednogłośnie pozytywnie zacpiniowału

przedstawlon projekt uchwały (załqcznik nr 3 do protokołu).

Ad 4. Analiza projektu uehwałv w .prawie zmiany uchwały Rudy Po viatu ' ol kiego nr

LIllI343f2018 z dnia. 27 wrzcsnia 2018r. '\' sprawie opIat za u 'uwani,e i parkowanie

pojazdów na parkinga ·h trzeżonyeh na terenie Powiatu Kol kiego.

Projekt 0111 wił in p ktor ławomir Wojtysiak. Rada Po 1am podjęła w dniu 27 września

2018r. uchwałę w sprawie opla za usuwani i parkowanie pojazdów na parkingach

strzeżonych na ter nic Powiatu Kolskiego, które mają obo raz ać v 2019r" Dotychczasow

stawki opłat wprowadzone u 'h ałą Rady Powiatu i ich proc dura u talania zostały

podważone przez Prokuraturę R jonową Kole z czym ostatecznie zgodziła się Rada

Po - iatu Kolskiego uchylając uchwal nr XXXIXJ268/2017 z dnia 26 października 2017r.

Aktualne stawki został wskazane przez podmiot)' uczestniczące w procedurze zapj tania

ofertowego w zakre Je świadczenia u ług polegających na usuwaniu i umie. zczaniu pojazdów

na parkingach trzcżonych na terenie powiatu olski go.

Proponov ane stawki za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingach trzeżon ch na

terenie powiatu kolskiego wskazane przez podmioty ucz stniczace w procedurz zapytania

OBrtowcgo są ko ztami rzeczj wi tymi i nie przekraczają, wysokości maksymalnj ch kosztów

określonych corocznie" drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzęduwyru Rzeczpo p litej

Polski j Monitor Połski" na rok ~019r,

Radny Waldemar Banasiak

Skąd różnica między stawkami przedstawionymi w zadaniu l i 2 ?

In pekror Sławomir Wojty. jak

W powiecie kolskim parkingi strzeżone ob ługują: Pan Przem słav Tyj (miasto i gmina

Koło, Ko ielec, Grz gorzew, Osiek !Juł., Babiak) ] Pan M. rcin Strzyżewski (teren

Przedcza, Kłodawy Dąbia, Chodowa i Olszówki). Ku t I związane z usuwaniem,

przechowywaniem OS7.3CO aniem, sprzedażą lub zni ze eniern pojazdu powstałe od

momentu wydania dyspozycji jego u sunięcia do zakończenia po tepowania ponosi OS( ba

będąca właścicielem tego pojazdu. Decyzj o zapłacie tych kosztów \11, 'daje tarosta.

Komisja jednoglosnte po ytywni zaopiniov ała przed 'tawiony projekt uchwaty (zalqcmik. nr

3 do protokołu).



d 5. \\/olne glo. y iwnio ki

Przewodniczący Komisji Go podarc1.<ljl·1 ukasz Króla lk

Czy jest możliwość zamontowania progów walniająey h na drodze lub prz suni ci znaków

drogow h?

Radny Tomasz Barań ki

Nawiązał do ul. Kościelnej \ Kłodawie. która. został zrobiona z kostki brukowej, jest. lam

obniżony kraw żnik, po jednej stronie parkuje pojazdy. Uważa, ż nal ży {. montować tam

pro g zwalniaj ący,

Inspel tor Shn On1Jr Wojty iak

zezogółowe wyto czne dotyczące progów zv alniają ch s zawart w Rozporządzeniu

Ministra In ra tru tury w prawie szczegółowych warunkóv technicznych dla znaków i

iygnalów drogowych oraz U zadzeń bezpi czeństwa ruchu drcgow go i warunków ich

umieszczania na drogach, Do pozy t .wnych kurków montażu progów zwalniający h należy

miejsce e ograniczenie prędkoś i pojazdów, do n gatywnyc 1 skutkń moż tn. zaliczyć

zwi kszenie hałasu i drgań v okolicy zczególni uciążliwe dla po esji znajdujących się w

bliskości zamontowanego progu.

W zakresie przesuni cia znaku drogowego każdy ma prawo wy tąpić z wnioskiem o'

usunięcie lub zmianę znaku, a organ zarządzający ruchen ma obo iązek rozpatrzyć laki

wniosek. Przepisy tanowią, iż organizację ruchu na drodze zatwierdza na pod tawie projektu

org nizacj i ruchu organ 7.,arządz.ając. ruchem wła ściv y dla danej drogi powiat owe], ryli

taro ta, W w/v sprawach należy złożyć wniosek do Starosf następnie zo 'tanie "wołana

komisja, w kład której wchodzą przed tav lei) policji. straży miej skiej zarządcy dróg,

przedsrawici Je gmin, - emisja może odb_wać. posiedzenia wyjazdowe.

Komisja ustaliła Ze na na tępne po ledzenie zostanie zaprosLOl y dyrektor Powlato\v go

Zarządu Dróg w :role, 'IN c lu przedstawienia informacji na temat zestawienia dróg

pm 'iatO\vych w podziale na gminy.

a tym zakończono posied nie o godz. 14.00

Protokółowała:

Malwin". MoJ"'L. cka
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