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Protokó,1

r 6/2019

z posiedzenia, Komisji Go. podareze]
odbytego \ dniu 25 m a rea .2019r..

Po ledzenie o godz. 13°0 otworzył przewodniczący

Komisji Gospodarczej Łukasz

twierdził, iż je t wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

Królasik.
- Grzegorz

ujawa- Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Grażyna Wypychowska - Inspektor Wydziału Go p darki

ieruchornościami

Lista obecności stano' i załącznik nr 1 do proto ołu,
PorL!:jdck_po

I,

iedzenia.:

aaliza projekn

uchwały w sprawie obciążenia

łuż bnością przesyłu działki b dącej

włas ności Powiatu Kot ki go.
2" Informacja o tanie mienia Powiatu

olskiego.

3. Ocena wnioskó ••v dotyczących wspólnych inw tycji drogo,", ch.
4. Wolne głos- i wnioski.

Przewodniczący

Komisji Łukasz Królasik poinformował,

Ze na najbliższej

sc ji zostanie

wprowadzony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu

bonifikaty

udzielonej

Gminie

iejskiej Koło'

zw iązku ze

nieruchomości

przedażą

zabudowanej w Kol , przy ul. Mickiewicza 27 i projekt ten będ ie omówiony na dzisiejszym
posiedzeniu, Członkowi

d l.

Analiza

będąee]

Komisji przyjęli do wiadomości powyższe,

projektu

uchwały w

wla DOŚcJą Powiatu

prawie obciążenia

0 ..0,

wystąpił

jednorazowym

z .", rioskiem

wynagrodzenięrn

że Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole

o u tanowienie

na czas

ni określony

odpłatnej

z

łużebności prze yłu na nieruchomości b dącej własnością

Powiatu Kolskiego (dot. działki znajdującej się przy bud. nku Z _społu
Administracyjn

przes~ lu dzi;dki

Ko kiego.

In spektor Graż na Wypychowska wyjaśniła
p. z

'łużcbooŚclą

zkół Ekonomiczno-

ch w Kole). Jednorazov a odpłatność wyno i l 025.00 zł. powyższy

został złoMny w związku z planowaną budową

j -1.:1

ciepłowniczej.

niosek

ProJe t ucbwaly

'" sprawie wyrażenia

bonifikat}' udzielonej
zabudowanej

Gminie Miejskiej

w Kole przy ul. Mickie\

riC"L3

zgody

031

od tąpienie

Kolo w związkuze

od żądanb

przedażą

. wrotu

nieruchomości

27.

Pani Grażyna Wypychowska wyjaśniła, .ż, Gmina Miej sa Koło nabyła na cele muzealne
nieruchomość

grun ową zabudowań

położoną

w Kole przy ul. Mickiewicza 27 ( kt

notarialny nr Rep. 7408/2017 z dnia 29.12.2017r.).

Rada Powiatu Kol kiego uchwała nr

XXXJV/226/2O 17 z d ria 25.05 .2017r. wyraziła zgodę na udzielenie
nieruchomości

w wysokości

50%.

bonifikaty od ceny

Aktualnie Gmina Mi jska w Kole zamierza

w/w

nieruchomość zbyć w formie darowizny na rzecz Muzeum Technik C [runicznych w Kole.
ieruchomość będzie zaadaptowana na cele muzealne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa właściwy organ może odstąpić od żądania "Wlotu udzielonej bonifikaty, za zgodą

Rady. Projekt uchwały by) omóv ion na Zarządzie Powiatu.

Komisja Go podateza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty uchwały. Opinia
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

d 2. 'Infermaeja
Informację

o

o stanie mienia Powiatu Kobkiego.
stanie

mienia

Powiatu

Kolskiego

przedstawiła

Inspektor

G .ażyna

Wypycho', ·ka. Zasób majątku Powiatu obejmuje ni, ruchomości znajdujące się v trwałj m
zarządzie jednostek organizacyjnych.

użyczeniu

I

ajmie i dzierżawach. Zestawienie mi nia

powiatu kol kiego nu dzień 31 grudnia 20 18r. obejmuje:
- grunty roln - 12 5671 ha o wartości 424 486 10 zł
- grunty zabudowane - 72237 ha. o wartości 73434 142,8821,
- nieruchomości gruntowe niezabudowane - 0,1261 ha o wartości 740000
- drogi powiatov e~ 5768733 ha

00

zł

wartości 10 700 767,72 zł.

W 2018r. powiat kolski. :

t. nab. ł na stan mienia dróg powiatowych ogółem: O3594 ha o wartości 9360,00 zł,
2. ubyło z mienia ogółem 0,5357 ha,

tym:

- pr wiat przekazał Ominie Koło w drodze darov izn

nieruchomość skl syfi cwaną jako

droga w wnętrzna położoną w Powierciu gm. Koło,
- powiat zbył na rzecz o ob
- przekazano

izyczne] działkę położonej w Kol przy ul. T ruńskiej,

Gminie Koło w drodze darowizn

Powierciu gm, Koło.

n' eruchomość

gruntową polożona w

ikt nie zadawał pytań do tego punktu. Informacja O stanie mienia powiatu stanowi załącznik
nr 3 do protokołu.

Ad 3..Oceno. wniosków dotyczącyeh w póloycb inwe tycji drogo rych.
Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił radnym zestawienie: propozycji inwest eji i remontów
dróg po iatowych planowanych do realizacji
protokołu. Dyrektor
postępowanie

20191'_Inforn acja stanowi załącznik nr 4 do

Grzegor-z Kujawa poinformował,

o udzieleni

zamó

że obecnie zostało rozstrzygnięte

lenia publiczi ego prowadzonego

nieograniczonego

na zadanie •.Przebudowa ulic s

Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo- Mostowych

>

'N

trybie

przetargu

zkolne] w Przedczu", Wykonawcą zo tał
.A., cena oferty wynio la 478 465 9 zł

brutto.
Przystąpiono do dyskusji:
Radny Rafal I.swni_czak zadał pyta Ile ile wynosi koszt wykonania l km drogi.
~':"::;;=:':""::':'::'=.j~~~~.t:;-~a

ze odnowa

odpowiedział,

nawierzchni drogi o szerokości 5 m

to koszt około 260000,00 zł za I km drogi.
Radfl_y_Io~masz Barań

ki. odniósł się do kwestii zawartych porozumień na sprzątanie dróg

powiatowych w mi ście Kłodawie.
Dyrektor PZD potwierdził. że było wysłane zap tanie ofertowe do określonych podmiotów.
Jedna

planowano mzpoczą

sprzątanie ulic dopiero po zakończeniu zimowego utrzymania

dróg f. do 31.03.2019r. Obecni

podpisana jest umowa tylko na sprzątanie ulic w mieście

Koło, pozostałe będą podpisane w przyszłym tygodniu.
o wyjaśnienie

jaki

.i est

podział

wpływów ze strefy płatnego parkowania na terenie miasta Koła z obszaru ulic powiatowych?
Dyrlektor Grzegorz K.uja.
jest to około 17000000

9 "'_ Jaśnił

że 60% pobiera. miasto Koło a 40% otrzymuje Powiat,

zł.

Rad:~l}~Ryszani Ka iurek

zwrócił

SJę

z prośbą

o pilną napra.wę

nawierzchni

drogi

powiatowej w kierunku Janowie gm. Babiak,
Członkowie Komisj,i Gospodarczej
- inwe t cji prowadzonej

poruszyli także temat:

przez Zarząd

Dróg Wojewódzkich

w Poznaniu

w sprawie

rozbudowy odcinka drogi woj wódzkiej nr 263 Drzewce- Dąbie, Ich dłuaość to prawie 20
km. Posiępov v anie jest prowadzone w systemie "zaprojektuj iwybuduj", Inwestycja ma zostać
zrealizowana w ciągu 1305 dni. Modernizacja
znacznie poprawi b zpi cz ństwo na drodze.

tra y \.••..
ojewódzkiej nr 263 na tym odcinku

•

- sprzątania przydrożnych rowów ze śmieci. Dyrektor Kujawa powiedział, ze jest to duży
problem gdyż mieszkańcy nagminne wyrzucają śmieci do row w. najeż ściej w obszarach
leśn ch t blisko dróg tranzytowych. PZD w Koje zleca wykonanie sprzątania tych miejsc.
- u uwanie zwłok zwierzyny z drogi publicznej.

Dyrektor Grzegorz Kuja a

zgonie z przepisami. prav a zabronione jest pozo. tac ienie na drodz

yjaśnił, ~

zabitych zwierząt któr

mogłyby zagrozić bezpieczeństwu mchu.· a przykład kierowca może to zrobić samedzielnie
a. jeżeli nie będzie to możliwe, powinien powiadomić o tym fakci

odpowiednie

służby

podlegające pod zarządcę danej drogi np, Powiatowy Zarząd Dróg, Obowiązek utrzymania
porz dku i czystości na drodze należy do jej zarzadc
...d 4.

w olne

glo 'i wnieski.

ikt ni zgłasza).
a tym zakończono posiedzenie o godz. 15.00
P otokółowała:
Małwina M zycka

rnuWt

ftl0Óct.o-

