
ada POWl tu Kolskiego
1.Slenkicw cza ~1/

62-600 KOŁO

BRZ. 00 12.2 .5.20 19'
Prolokól Nr 5/2019

z po 'iedzenia Komi ji Gospodarcze]

odbytego dnia 2 lutego 2m 9r.

Posiedzei ie o godz. 1,,00 otworzył przewodniczac orni ji Gospodarczej Łukasz

Królasik. stwierdził. iż j st w magane quorum. W po iedzeniu uczestnicz li ta ż

- podin p ktor Jacek Brzęcki - I za-ca Komendanta Powiatowego Polieji w Kole

Grzegorz Kujawa- D. rektor Powlato ego Zarządu Dróg •••Kole

- Grażyna ;!.,'yp chow ka -1n pcktor W_ działu Gospodarki ieruchomośeiami

Li ta obecności tanowi zał, czni nr I,do protokołu.

Porządek l7oAedzenia;

1. Informacja o t ni b pi czeń twa i porzadku publicznego na terenie Powia u Kol ki go

\V roku 2018T.
2. nformacja Komendanta Po arówego Państwowej raży Pożarnej

zadań w roku 2018

Kole z realizacji

, Analiza projektu u. hwały w sprawi wyrażenia zgody na nabycie nieruchomo 'ci na rzecz

Powiatu Kolskiego

Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z w konania zadań inwestycyjnych 'IN

2018r.

~,.Wolne głos iwnioski.

Przewodniczący Komisj i Łukasz Królasik poi nformował , że Komendant Po .iatowy P P ,

Kole Krzj sztol Żurawik zgłaszał, że nie będzie ob cny na dzisi j, zym po, iedzeniu, w

związku z t m nie będzie omawiany t n ternr t Prz wodni zącv K _misji zaproponował

,,'}'co anie porz dm po iedz nia .lnforrnacji Komendanta Powiatu lego PSP w Kole z

realiza ji zadań w roku 20 ł 8" oraz umieszczenie w parz dku kr. . naliza p .ojektu uchwał

\v spra ie wprowadzenia mian w budź de pawi tu na 2019r.". Członkowi Komisji pop!':/:_z

aklarnacj w~ razili zgodę na zaproponowane zmiany,

Porzadek po siedzenia Komisji po zmianach przedst ia się na stępująco:

l. Informacja o tanie b zpieczeńsrwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Kolskiego

\1;,' roku 2018r.



2. Analiza projektu uchv ały w spra\ 'ie wyrażenia zgody na nabycie ni ruchomości na rzecz

Powiatu Kolskiego.

3. lnformacja Po"",'ia:tow~goŻarzadu Dróg W Kole z wykonania zadań 111\ stycyjnych w

2018r.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20] 9r.

5. Wolne głosy i," nios i,

Ad 1. I'nformncjn o 'Umie be-zpict:zeń. rtwa i porządku publicznego na terenie Pm"r'iatu

Kolskjego, roku 20181'.

lnforrna ję przedstawił Zastępca. omendanta Powiatowego Policji wole Jacek Brzęc 'i.

który poinformował, że Komenda Powiatowa Policji wole realizowała zadania zgodnie z

.Plancm działałnoś i Komendanta Wojewódzki _go Policji Poznaniu na rok 2018'·.

W 20] 8r. na terenie powiatu kolskiego przeprowadzono ogół m I 103 po t powania

kryminalne. Zastępca Komend nta zczegółowo omówił mierniki w kat goriach wszczę ja

postępowań kryminaln eh są to: bójl i i. pobicia, kradzi ż rzeczy, rozbój kradzież

rozbójnicza i wymuszanie rozbójnicz • kradzież cudzej rzeczy krad je poprzez włamanie

samochodu, l radzi ż z włamaniem. uszkodzenie rzeczy.

W ramach prowadzonych działań profilaktyczno- edukacyjnych realizowane były programy:

.Bezpi czna droga do szkol ". "Bezpi, czne Feri 20'18". Bezpiecznie na działce", ,.Nie daj

się złodziejowi - omakuj s ój rower" "Bezpieczne Wa a je" .Razem Bezpiecznej",

.Bczpieczny Senior' i, i te innych.

W roku sprawozdawczym odnotowano 33 wypadki drogowe, z czego 3 ze s] utkiern

śmiert Inym. W' ubiegłym ro u poli janci z W. działu Ruchu Drogowego ujawnili 8127

v ykroczeń, Wobec 5202 sprawców nałożono mandaty kam e 2278 ki rojących pouczono. a.

383 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Rejonów go w Kole.

Zastęp 'a Komendanta Powiatowego Policji w Kole Jacek Brzęcki podkreślił, ż. udzi lone w

20181". wsparcie od organów' samorządów ch pan oliło na realizację programów

porozumień zmierzających do popra\o\ bezpi czeństwa lokalnego połeczeństwa

zapewmerue opt maln ch warunków pełnienia służby policjantom 1 pracownikom Policji.

Policja w roku sprawozdawczyn otrzy nala wsparcie inanso c k vecie 102 837,50 zł oraz

w fOlTI1] e darowizny rzeczowej o łącznej wartości 11 625,:50 zł. Gmina Koło; Dąbi i Bablak

partycypowały v osaach zakupu nowych pojazdów służbowych, Przekazane środki zostały



przeznaczone m.in. na zakup nowych radiowozów, remont

Posterunku Policjl w Dąbiu, zakup p a służbowego,
a zakończenie zasi pca Komendanta Jecek Brzę cki podziękowaj za dotychczasową

modernizację oudynku

współprac~oraz" sparci' finanso c,

PrLysbłpiono du dyskusji

P'rzc'\,"'odniczący Kom:i ji Lukas,z KrMa UL
C Y Ko nenda Powiatowa Poli ji Ko1 po jada .\\ -odrębnion komórk ds. zwalczania

cy berprzemo c .

Podins ektor Jacek .Bn cki odpowiedział, że Komenda Y ojewódzka Polieji 'v" Poznaniu

posiada Wydział do Walki z Cyb rprz stęp zoś ią, natomiast Policja w Koje posiada Referat

do Wall i z Przestępczością Gospodarczą iw tym dziale są prowadzone działania na rzecz

walki z cyberprzestępczości

Cz. Wydział Ruchu Drogo ego p winien zwr ać uwag na złe oznakowanie dróg

zgłas zać takie przypadki '?

Podbl pektor Jacek Brzęcki

\V tra. ce o bezpi czeń: rwo funkcjonariusze ruchu drogo ego przeprowadzają na terenie

powiatu kontrole Vi.' tym zakresie. C lem lu [racji dróg je l spra dzenie la adno 'ci
istni ją ego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu i ukształtowania terenu. J żeli

zostanie uznane że jest potrzeba zmiany oznako ania, \VÓ czas wniosek w t j sprawie

kierowany jest do organu właściwego ds. zarządzania ruchem, czy li do staro. l

fl'uwodnit:ząc:'\/ Ko~misii Luka_s:c KnUa.sjk

Czy Komenda Powiatowa Pelicji K le ma. odpowiednią liczbę pracowników, czy może S<t

jakleś wakaty?

Podiillspektor Jacek Brzęcki

W Komendzi obecnie jest obsadzon h 165 etatów. w marcu br. będzie I.OO{l/o obsada,

R.tt.dnJ! 'FoDl a s~ Ba rań. ki

Jakie Komenda Po latowa Policji w Kole ma" pl mach im e ayc]e? Czy Policja otrzymuje
wsparcie finansów z centrali?

Planowan jest zagospodarowani budynku po O W w Kol na potrzeby Komendy,

Obecnie podj te są rozmowy ze tarostwem w tym zakresie, Czekają na zgodę .. łównego

Komendanta Policji na przejęcie budynku. Planowany jest takż zakup radiowozów



policyjnych. Komenda Główna Policj i iczywiśeie przekazuje środki linansowe dla Komend

Po iatowych, j dnak Z9..\VS7.e ą również kierowane prośby do sarnorządów w kwestii

udzielenia pomocy finansowej,

Przewodniczący ukasz Królasik podziękował za przedstawieni e informacji, jednocześnie

podkreśl ił Z Komisja Gespodarć a ysoko oceniła prace policji w 20181'. Informacja

stanowi załącznik nr 2 do protokołu,

Ad 2. Annliza projektu uchwały w pran ie ,;ryrazenia zgody na nabycie aierucbomośei

na rzecz Pm iatu Kolskiego.

Projekt omówiła in pc tor Grażyna W p chow ka. Zgodnie z obowi: żującymi przepisami

prawa Radu Powiatu posiadu kompetencje do wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu

Kolskiego nieruchomości gruntowych, W uchwale chodzi o 3 działki polotone w Kole, pod

przebudowę skrzyżowania ulic 'onu'l.ska - owarowa - Piaski, Środ i. na powyższy cel są

zab zpieczone w budżecie pov rialU.

Nie było dyskusji nad projektem uchwały, Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Informae] a. PO\~·intnwegn Zan~ądu Dróg W Kole z wykonania zada.ń

inwe "tycyjnych w 2018r.

Dyre tor P wiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kujawa przedstawił na piśmie spra ozdani

z wykonanych zadań in st cyjn ch real i71)\ anych w 2018 roku (załącznik nr 4 do

protokołu.

Przy tąplenn do dy ku [i

Czy odnotowano '\ zro t ce l materiału do remontu nawierzchni dróg?

Dyrektor Gu;('g~trz Kujawa

~ zro t cen jest duży np. za tonę masy obc nic trzeba zapłacić 660 zł netto a w roku

ubi głym cena ta \ • nosiła 280 7,1 brutto. Ceny ko uki brukowej również wzrosły.

Przewodniczącv Komisji Luka. z Króla. ik nawiązał do pisma Po jato 'ego Żarz du Dróg

\. Kole skierowanego do Komisji Gospodarczej w grudniu 2018r. w sprawie zakupu

samochodu o obowego na potrzeby jednostki. Obecni uż tkowanj samochód osobow

marki Polo l l. Caro jest wyeksploatowany, akie środki nalcżałob zabezpieczyć na nowy

pojazd dla PZD w Kole?



D rei tor GrL.C20rz Kujawa odpowiedział, że jt;sl obawa? Ze samochód Polonez : 'aro nic

przejdzie przeglądu technicznego. Należy zakupić nowy pojazd ze względu na

bezpieczeń stwo pracowników l:>ZD \ Kole. Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę w tym

zakresie to można zakupić auto urywane do koty 1OOOO~OOzł.

Radny Raral .'.3!'mic'Zak

W poprzedniej kadencji Komisja Gospodarcza wielokrotnie zwracała się do Zarządu Powiatu

z propozycją. aby część środków z zajęcia pasa drogowego przeznaczyć do dyspozycji PZD

\. Kole i z. tych środków można zakupić nowy samochodów,

Radgy ZbjgnLt:w S:(;aY-K.ckl

Czy jest rnożli ość ograni zenia ruchu na drodz po, iatowej Mostki- Kolo. Wspomnian

odcinek drogi był ni da no remonto any. Ze względu na Z\ i kszone natęż nie ruchu
pojazdów ciężarowych 7. kopalni na w/w odcinku j st obawa, 'Ż droga zostani zni zczon ,

Radny nawiązał do śmiertelnego wypadku drogowego. który miał miejsce w ostatnich dniach

w miej cewości Dęby zlacheckie, Wypadek zdarz.. ł się obok lampy, gdzie ograniczenie

prędkości wynosi 50 km/h kierujący pojazdem tłumaczył, że ni zauważył pic: zego na

drodze. zy jest możliwość zamontowania świateł sygn Iizacyjnych tym miejscu?

Ustalenia z Kopalnią były takie. że pojazdy ciężarowe miały przerui szczać się po drodze

powiato ej alt: W zamian Kopalnia miała dostarczyć materiał do napmwy drngi. W zakresie

wspomnianego" padku drogowego n rektor odpowiedział, że na odcinku drogi, na której

zdarzył się WYpadekzamontowanie " iate! potr ało by o oło pół roku.

W zakresie wspólnych inv e, tycji powiatu gmin- 1 czy zawsze zachowana jest proporcja

finansowania zadania 40% Gmina -':--0% Powiat? Czy zdarzały się przypadki. że odcinek

drogi był remonto any tylko ze środków Powiatu? Prosi o sporządzenie wykazu ilości

dróg powiatowych z podziałem na wszystl ie gminy 7. tere ru powiatu kol iego oraz ile

środków przeznaczane jest na utrzymanie czystości dróg pm iato ych na. poszczególnych

gminach.

Dyrektor Gr.lcgorz Kuj:nv3

Zazwyczaj Gmina partycypuje w kosztach remontu dróg. potwi erdza jednak, że zdarzały się

przypadki kiedy Powiat finansowal całość zadania, jednak zdarzały się one bardzo rzadko.

W najbliższym czasie członkowi Komisji otrzymają informacje na temat ilości dróg

po ,.latowych w każdej gminie. W zakresie utrzymania czystości PZD w Kol zawierane .



porozumienia 'l. mu ą P7.D dostarcza 'orki oraz dbs o wywóz śmie L a gmina 7", pewnie

pracownik w,

Ad 4. Analiza projektu uch, a' ~prawic wprawadzeula zmian w budżecie powiatu na

2019r.

aczelnik Amelia Woźniak przedsta Ha z projektu uchwały sprawy dot. inwest eji

drogowych oraz prawy szpitala,

Dochody budżetu powiatu zwiększa ię o kwotę J 627 400.00 zł na dział ran sport i ł czność

- kwota 3 6 7 400,00 zł (zwiększa si~, plan dochodów w PZO w K( le z tytułu wpływów z

kary pi ni żne] - ] 3 200,00 zł ma' u y: kan go odszkodowania - "I ono 00 zł, Ponadto

zwick za się plan dochodów o k\.Io'otę 3 611 200.00 zł w związku otrzymaną pomocą

finansową z Gminy Osieka Mały, Gmin Koło, Miasta Kola. Gminy Dąbie, Gminy Bablak

Gminy Chodów)

Wydalki budżetu po rjam zwięk zają się w następujących działach:

a) transport i łączność- kwo a 4 8~7 200,00 ł (Z\> iększa się plan wydal '6'1;'i,' ~' PZO OW' Koje z

przeznaczeniem na: zakup komputerów stacjonarnych - 10 000,00 zł, koszty zastępstwa

procesowego - 6 200,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne

drogowe:

azwa zadani Ul Gmina dział Ud.ział Wartość
Gminy Powiotu razem

§ 6050 zadania inwestycyjne

Przebudo- a nawi rz hni Osiek Mały 100000,00 150000,00 250000.000
odcinka drogi powiatowej nr
3418P Ochle- Młynek
Przebudo a nawierzchni Osi k Maly 100000,00 150000. O 2500000,000
odcinka drogi powiatowej nr
3423P Osiek W'ielki
Czołowo
Przebudowa drogi Dąbie 200000)00 300000,00 5000000 00
PO\) łatowej Tr "'408P
Cłogowa- hełmno aa
odcinku drogi Chełmno
Parc le -Ladorudz

Przebudowa drogi Babiak 200000,00 300000,00. 500000000
powiatowej nr 3419P
Budzi ta S t ry - Luboniek
Przebudowa drogi hodów 62400,00 9360000 156000,00



powiatowej nr 3405P
Kłodawa- Dąbrowice

Przebudowa drogi
powiatowej nr 3411P w
Rdutowic

Przebudowa drogi
po, viato ,ej nr 2 ł SOP
Dornanikó v - Kotko

Chodów 48000.00 72 000.00 120000,00

Chodów 6280000 942'00,00 157000,00

Budowa chodnika przy
drodze powiatowej nr 34121)
w TU7:yn ie
Przebudowa drogi
powiatowej nr 3403P na
odcinku Powiercie Kolonia-

hod6,' 4000000 40000,00 80000,'00

Gmina Koło 54800000 548000,00

Leśnica

Rozbudowa ulicy Nagórnej
w Kole

Gmina 2250 000.00 ~
Miejska Kcoło

2250000,00

Razem 61 ł zoo 00 l 199800,00 481] 000,00

Środki na Iw cele po stronie po latu pochodzą z rezerwy celowej iwolnych środków,

b) ochrona zdrowia - l 025 79469 zł z podziałem na:

rozdział 85] I] zpitale ogólne - kwota 1 020 00000 zł (zwiększa się dotacje dla P ZOZ y.,1

Kole z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn.: .Rozbudowa przebudowa i rnod rnizacja

oraz wyposażenie 'amodziclncgo Publiczn go Zakładu Opieki Zdro otnej w Koje wraz z

rozwojem usług rnedyczr ych świadczonych na I-zeCZ; mieszkańców powiatu". Środki

pochodzą 7. wolą ch środków,

Ro dział 85195 pozo Lala działaln _ - l wota 5 794.69 zł - dotacja celowa na pomoc

finansową dla wojewódzrwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu

pn.: .Wyposażenie środowisk inforn etycznych wojewód kich, powiatowym i miejskich

podmiotó lecznicz ch W narzędzia informatyczne umożliwiające drożenie -lektronicznej

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

leczniczymi amorzadu ojewództwa o kwot niew korzystaną. 2018r.

e) gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota 7 036,00 zł (zakup montaż

en orów jako 'ci po ietrza oraz" iwietlacza zewnętrznego.

Przystąpiono do dy kusji:

Członkowie Komis] i prosili o wyjaśnienie dot. montażu finansowego w zakresie realizacji

inwestycji .Rozbudowa ul. Nagórn J w Kok OTaz kwestie poręczenia la dytu dla P ZOZ w

Kole.



Naczelnik Amelia Woźniak odpowiedziała, ż Powiat Kolski w zakresi LO est eji

"Rozbudowa 1.11. Nagórnej w Kole" przekazuje 2 250 000,00 zł środki, miasto Koło

3 850 000,00 zł a dotacja od Wojewodj Wielkopol kiego wynio a 3 000000,00 zł. Miasto

ma możliv ość \vyg( spodarowania jedynie kwoty 2 250000,00 zł. Brakując' środki w

wy O O ci 1 600 000 zł. można potraktować jako robo! końcowe, bór będą wykonane w

2020r, iedłngo zostanie ogłoszony nabór wnioskó z Funduszu Dróg Samorządowj ch.

gdzie do rozdysponowania: je t kwota 6 mld zł- Jest szansa ze inwestycja, Rozbudo a lII.

agórnej w Kole" otrzyma do finansov anie z t go programu prawdopodobni zadanie b dzie

rozłożone na 2 lata.

W zakresie poręczenia kredytu dla SP ZOZ Kole aczelnik Amelia WO niak \\ jaśniła, że

szpital początkowo planował zaciagni cie kredytu bankowego na kwoty 2 500 00000 zł.

Jednak Rada Pov iaru na najbl jższe j scsj j podej m ie dcc yz.j e o przekazań iu dla zp ita la dota ji

w kwocie l 020 000.00 zł (środki zostana przeznaczone na kontynuację zadania pn.:

.Rozbudov a przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie Samodxielnego Publioznego

Zakładu Opieki Zdroweln j w Koje vvruz z rozwojem usług medyczny ·h ś iadczonych na

rzecz mieszkańców powiatu". \odki pochodzą z wolnych rodkó r)_ W związku z tym

Dyrekcja szpitala obniżyła wysokość kredytu, SP ZOZ w Kol 7IObm, iązany jest do zapłaty:

- na rzecz Wykonawcy koty 400 000,00 zł (wykonanie praco ni endo kop wej),

600000,00 zł (zabudowa sprzętu do sali op racyjnej);

- odszkodowania za popełnione błędy lekarskie w kwocie 1 140 000 00 zł wyrok zapadnie w

marcu 2019r. ,

Prlicwodnieząey Komisji Łukasz Królasn~. uważa. że należy zapytać dyrektora' czarego

Chmieleokiego czy szpital posiada umowę z ubezpieczycielem.

d 5. Wolne głosy iwnio ki.

Nie było.

Na tym zakończono po iedzenie o godz. 15.00

Protokółowała:

Matwina Morzyckar1 M O rVy,e.,.Q..

/

l> rzewodD,lczący
Komis ji'GCłspo cłarcze j

{__..--( ć _

LUk~7'SZKróla ik

~-.
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