
Rada Po,", i tu .ol-k ego~,,'''' \

RRz.om 2.2.7.2019
Protokół Nr 7/2U19

z po, icdzcnia Komisji Gnspndarczc'

odbytego w dniu 23 kwietnia 20] 9r.

Po i dzeni ) godz. !300 otworzył przewodniczący Komi ji Gospodatez ., Łukasz

Królasik. rwi rdzil, iż jest wymagane 4uorum, W posiedzeniu uczestniczyli takż

- Grażyna Wypychow: ka Inspektor Wydziału Gospodarki 'it:ruchomościami

~ Urszul. P kacz- Powiatowy Rzecznik Ko rsumeruów

- tariola Sobczak - Dyrektor Powiatowego rzędu Prr ej' \••.' Kole

Li. ta obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Łukasz Króla ik poinformował, 7.e na sesji zostanie wprowadzony

projekt uchwały 'l,Ąi sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku glóv•..-nym \10,' Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kole, na usl ugi w zakresie diagnostyki

laboratoryjnej i projekt ten będzie omówiony na dzisi jszym posiedzeniu. Członkowie

Komisji przyjęli do wiadom )ŚCl powyższ .

Porządek pHsiL·"..Izeaia po zmianach przedsta\'\'ia siC; Jlastęrlljlł'cu~

l. Analiza projektu uchwały w 'prawie w -najęcia porn lesz z ń \lI,r budynku głównym w

Sarnodzieln 'In l'ublicznym Zakładzie Opieki 7(.1n.)\.otn j w Kole. na usługi w' zakresi

diagn istyki laboratoryj ncj.

2. naliza projektu uchwały 'W' sprawie wyrażenia zgody na zby ie nieruchomości ) iwiaiu

KoLskiego.

3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole za 20 19r.

4. Inforrna ja o realizacji zadań PO\\ iatow go Urzędu Pracy wole za 20 j 8r.

5. Wolne gło )' i wnio ki.

d l. , naliza projektu uchwały w sprawie \ '. 'najęcia pomtc zczcń w bud 'nku ~łówllym

,r amedzielnym Pubfieznym Zakładzie Opieki Zdruwotne] w ol,e, Ilą usługi w zakre ue

diagno tyki laboratoryjnej.

Inspektor Irażyna Wypychowska przedstawiła projekt uchwały, Pclnią a obowiązki Dyrektor

SP ZOZ w Kole 'v"ystąpiła z wniosk iem o wyrażenie zgcd na wynajęcie pomieszczeń o



łącznej powierzchni 160 m2, W budynku główuyn szpitala z przeznaczeniem na świadczenie

usług w zakresie dlaunostvki laboratoryjnej. Pani W pychowaka dodała. że przedmiot lej- '" - -

umowy nie pokrywa j ~z zakresem usług medycznych prowadzonych przez SP LOl \ Kol.

Nie bylo dyskusji w tym punkcie.

d 2. Projekt uchwały w sprawie 't\. rHż,e-nia zgud" na z.bycie nieruchomości Po vlatu

Kolskiegu,

Pani Grażyna Wypychowska wyjaśniła, że Gmi na . 4iejska Koło Jest zainteresowana

nabyciem w drodze darowizn)' nieruchomości gruntowej, będącej własnością Powiatu

Kolskiego. położonej w l ole. przy ulicy PCK oznaczonej nr ewidencyj nym 2/2 ark. mapy ~6

o pow. 0,0037 ha. Działka la została wydzielona z działki nr 2/1, gdyż znajduje na niej

ogrodzenie nieruchomości ąsiedniej, której właścicielem jest Gmina Mi jska Koło.

Przekazanie przedmiotowej nieruchomości nu rze 7 Gminy H jskiej Kolo pozwoli na

uregulowanie jej stanu prawnego.

N;~ było dyskusji w lym punkcie.

Komisja Gospodarcza jednogłosnie pozytywnie zaopiniowała w/w projekty UChWCf~V.Opinia

stanowi zalqcznik nr 2 do protokołu.

Att 3. Sprawozdanie z działalno 'ci Powtatowego Rzecznika Kon u luntńw W Knle za

2018r.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula. P ekacz. W roku _.01fl Powiatowy Rzeczni

Konsumentów zarejestrował ogółem 1132 sprawy _ Z lego 969 spraw)' to bezpłatne

poradnictwo konsumenckie i informacje prawne udzielane bezpośrednio \v biurze rzecznika

oraz La pośrcdnictx .••'cm telefonu. natomiast 99 spraw było pisemnych (tj. odstąpienia od

umowy, odwołania od decyzji odrzucąjacych reklamacje. z.g:ł()s:t~nL reklamacyjne, wezwania

do sądu). W 28 sprawach trzeba było występować bezpośrednio do przedsiębio re ów,

Przygowwano 4 pozwy ądowc, Pani Pękacz poinformowała. że najwięcej problem 'lVI.'

dotyczy reklamacji obuwia, odzieży przętu AGD, Ostatnio nasilil się pr blern z

otrzymyv ani m przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych rachunków za energię

elektryczną, nagminne są przypadki podsz wania się pod innego dostawcę energii

elektrycznej. Dużym utrudnieniem j st brak regulacji prawnych na rynku pośrednictwa

finansowego przez. co kon: uimcnt otrzymuje na et kilka kred. łÓW, nic posiadając zdolności

kred -towei, co narusza interes ekonomiczny wielu sób. zęsro 1110Ż!la spotkać si 'L sytuacja



kiedy to nasrej uje przcdaż firmą windykacyjnym przedawnionych opłat i pożyczek. W roku

sprawozdav .....czym dużą aktywność wyk zali t. kże przed iiębiorcy prowadzi cy działali ość

polegająca na organizowaniu spotkań. pr zentacj i. podczas którvch oferowana jest iprzedaż

różnego n. dz, iu to''''...aróv ••...oraz usług. Pokrzywdzonymi pr7e7 \ w, prY' dsiębior 'óv. byli

zazwyczaj o ob.' starsze.

\\' roku 2018 rzecznik podejmował wiele różnorodnych działań o charakterze edukacyjno-

informacyjnym. Prowadzone były 'wykłady i szkolenia po święcone t matyce prawa

konsumenckieg . Celem takich spotkań było przekazani konsum ntorn wiedzv ~ "ukresu

praw konsumcnekich i umiejętności korz stania 7. niej \V określonych sytuacjach.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat zawierania umóv .., kupna- sprzedaży

samochodu. Radny "'aidemar Banasiak powiedział, że często w urnowach sprzedaży

pojazdów pojawiają się po .tanowicnia umowne o na, tepującej treści: ..kupujący zapoznał się

ze stanem technicznym pojazdu", Co zrobić w prz .padku ki d. auto ulegnie awarii po

dokonaniu transakcji ikupujący potem musi poni rść koszty napml,; ,'?

Pani Urszula PSk~ł~L odpowiedziała. że bez większego znaczenia są postanowienia. w

których kupujący deklaruj j dynie, ze zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu,

Oznaczają one tylko i wyłącznie tyle, że kupujący zapoznał się z stanem technicznym w

zakresie \\0' jakim został o nim poinformowany j w zakres i w jakim sam zbadał pojazd.

Zdarzają się równi ż syruacj . ki dy przy lin j raniu umowy przedawca zataił i tnienie

wady przed kupującym, Wtedy kupujący może skorzystać z prawa rękojmi. i mniej jednak

to na kupującym spnc7ywa ciężar dowodu, że \ ada zo tała zatajona, Pani Pękacz podkreśliła,

że przez zatajenie wady najeży rozumieć sytuację, w której sprzedawca wiedział o wadzie,

jednak ni ~poinformował o niej kupującego np. cofnąłlicznik, zataił pomalov anic pojazdu.

Radn ' R l z':U'd Kasiorek nawiązał do problemów przy roz i zywaniu LlllIO"V~ z telewizja

cyfrową,

Rzecznik KOdsumcnMw odpowiedziała, że konsumenci bez wzglę du na to jaki posiadają

usl LI i rnog; 'l. nich zrezygnować i \10, -powiedzieć urnowę. l odnie z zapi sem \.1,: LL11l0wi okre .

wypowiedzeniu wynosi jeden okres rozliczeniow s. Jeżeli konsument późni j złoży

rezygnację, operator naliczy mu kary umowne. W swoim sprawozdaniu Z działalno 'ci za

20181". zapi: ała, l w c lu zwięk z nia ochrony kon umcntów v..skazane byłoby

\.••..prowadzenie rcgu Iacj i umożli 'iająccj rozwiązanie konsumentom w każdym czasie urnowy

o u. ługi b 7 ponoszenia ujemnych konsekwencji finansowych,



Komisja iospodarcza sprawozdanie z działalności Powiatowego R7. cznika Konsumentów za

2018r. oceniła pozytywnic. ibejrnuje aly zakre - działalności. opracowane jest w spo ób

merytoryczny. Sprawozdanie stanowi załączni nr 3 do pro tokol u ,

Ad 4. Informacja o realizacji zadań Powiatowege Urzędu Pracy w Kole za 2018r.

Dyrektor Mariola obczak poinformowała, że Powiatowy Urząd Pracy \v Kole SWOln1

za icgiem działania obejmuje 11 gmin. w tym 8 gmin wi jskich, miasto i gmin\= Dąbic,

Kłodawa i Przedcez oraz miasto Koło, Urząd realizował zadania przez 9 pracownikć v: z

których 17 pełniło funkcją doradcy Kl lenta, Według stanu na dzień 1 grudnia 20 1~r. liczba

bezrobotnych w powiecie kol kim w~no ila l 41'" osób. z czego 60% stanov v iły kobiety. Do

pobierania zasiłku na dzień 3LI2.2018r, uprawnionych było 241 u. ób bezrobotnych, co

sranowik 1.7%og( łu bezrobotnych.

\ 201 roku pracownicy Powiatowe O Urzędu Pracy w Koje zalat viali 'praw·y ZWlązane

l reje tracją j ob ługą osób bezrobotnych. wydali 11 589 decyzji administra yjny h w

prawic nabycia: lub utrao statusu bezrobotnego oraz przyznania lub , ••' trzymania śv•..iadcz ń,

a także decyzje o zwrocie, rozłożenia na raty lun umorzeniu nienależnic pobranych

świadczeń. Na ogólną liczbę wydanych '\,v2018 roku decyzji administracyjnych odwołani

wniosły 42 osoby, Wojewoda Wielkopolski uchylił tylk» 4 decyzje,

Pani Mariola Sobczak poinfonru wala. że w roku sprawozdawczym ustalono profil dla: 931

osób bezrobotuj ch, w tym: profil m I objęto 8J osoby, profilem II objęto 3719 osób, profilem

J II objęto 129 osób, Zastrzeżenia do profilowania miały NIK i gen ralny inspektor ochron)

danych o sobowych. \'Al Z\ iazku z pm\ ;:1.0;;/'_),111 M inisrerstw Rodziny, Pracy i Polityk l

Społecznej zdecydowało si zrezygnować % profilowania. W 2018]". roku na realizację zadań

wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku I racy Powiatowy Urząd

Pracy \",.Kole otrzymał kwotę l I 133 600,000 zł z środków Funduszu Pracy oraz 15 000.00 zl

/., środków Pl-'RO . co łącznic dd~ kwotę II 148 600.00 zł,

Na koniec Pani Mariola Sobczak powiedziała, że w 2018 roku PUP w Kole otrzymał od

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki , połecznej dodatkową. kwotę środków Funduszu Pracy v..r

""''Yokości 161 000..00 zł na wydarki zwiazan z digitalizacją akt osobowy h Klientów PUP_

Rozpocz cle powyższego procesu było niezbędne, ponieważ w archiwum jednostki znajduje

się prawic 90 .000 kopert z aktami osobowymi. 'to dokumenty gromadzone przez I"':rząd

przez ponad 25 lal. Okres prz chowj -wania akt wynosi :0 lat,



Komisja Gospodarcza informacja o real izacji zadań Powiatów _go rzędu Pracy w Koje za

018r. oceniła pozytywnie, obejmuje cały zakres. działalności, opracowane jest ,"v' sposób

merytoryczny. lnformaci a sianowi załącznik nr 4 do protokołu,

Ad 5. "Volne gło y iwnioski.

ikr nic zgłaszal,

la tym zakończono posiedzenie o godz. 1 k""O
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