Rada Powiat

Knlskiaao~
ul, " ien ki cwicza 21 /')3
6' 600 KOŁU

ORZ.O O12.:2,.8.20 19
Protokół r 812019
z po iedzenia Komisji

o pedarezej

odh'ytego w dniu 2,' łłlaja 2łn9r.

Posiedzenie

o godz. IO,t_ otworzył przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz

Kró Iasik, stwi rdzi l, iż j

l wyrnagan

quorum, W po iedzem u uczestniczy li także:

- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Ewa Lewicka- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole
- Mariola. łobczak - D rektor Po iatowcgo Urzędu Pracy

Kole

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole
- Zygmunt

oltysiak- Skarbnik Powiatu

- Amelia Woźniak- Naczelnik Wydziału Ni ruchomości
Lista obecności stanowi załącznik nr ] do protokołu.

Porz!!dek. po. j,edzenia ~
l,

opinii w sprawie w' konania p zez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za

Wypracowanie

....0181'.

2. AI1a.I17..a projektu uchwal w prawie zatv ierdzenia i przystąpieni. do realizacji w okresie
od dnia O].01 .2QI9r. do dnia
bezrobotnych

i poszukujących

L12.2Q20r .. projektu

pracy w powiecie

kolskim

i.Aktywizacja zawodowa osób

rv.. '.' współfinansewanego

ze

środków Europejskiego Fundu zu Społecz lego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.
3. Anaf za. projektu

li

hwały

spra ie wyrażenia zgod. na zbycie nieruchomości Powiatu

Kol, iego,
4. Analiza projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VlI/51/20 19 Rady Powiatu
Ku] kiego z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie obciążenia służebnością przesyłu działki
będącej własnością Powiatu Kolskiego.

5. Ocena tanu sanitarne;

'0

i tua ji pidemiologiczoe] Powiatu Kolskiego w roku 2018.

6. O ena stopnia zimowego utrzymania dróg
wio enno- letnich,
7, Wolne glos

i wnio ki

PO\l

latowych oraz tanu przygotowania do pn!'

Ad l.

Wypracol' nnie

opinii

prawie wykonania

przez Zarząd

Ptnviatu budżetu

po 'iatu za 2018r.
Skarbnik Zygmunt

ołtysiak

ogólne dane o budź cie powiatu za 20] ł:lr.,

przedstawi

poinformował, iż po uwzględnieniu

(ly

akich zmian wprowadzanj ch do budżetu w ciągu

roku plan j w Kunani wyniosły:
- plan do bodów w wy oko 'ci 87 955 Ol75l

zł. wykonano 86 240 779,58 zł, co tanowi

9805 %

- plan wydatków w wysokości 97 179 156 78 zł. wykonano 91 618 114,70 zł. co stanowi
94.18 %

- plan przychodów w v

okoś ci 10 740 203,19 zł, w konano 13 589 792, '9 zł,

- plan rozchodów 1 416 063,92 zł wykonanie ł 4] 6 06" 92 zł,
W

niku realizacji budżetu za 2018 rok w

Ą

planowanego deficytu budżetu w

335. 2 zł wobe

karbnik Zy muru

chwała NI

o przedłożonym

okości 9324 139" 7 zł.

al," e Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

ołtysiak poinformo

0-0954/55/5/Ko/20

liĄ.,'y

tąpił d ficyt budżetu w wysokości 5 377

I.9 z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyraziła pozy ty ną opinię

prz.ez Zarząd Powiatu

Kolskiego

sprawozdaniu

z wykonania

budż tu

Powiatu Kol. kiego za 2018 rok.
Dyskusji nie było.
Korni ja

w wyni u

G spodarcza

wykonanie

budżetu

rlosow nia jednogłośnie

O18r i jest

za

za udzieleniem

pozytywnie

Zarządowi

zaopiniowała

Powiatu

Kolskiego

absolutorium za 20 l Sr, Opinia Kom] ji tanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu

uchwały

o.kresie od dniu tH.Ol.2019r.
bezrobomycb
środków

pru" 'ie zars ierdzenia i. przy. tąptenia do realizacji w

'tV

do dnia 31.12.Z020r. projektu ~IAktywizllCj(1 zawodowa Q.5Ó"

i p(J.~ZI"kującycll p,acy

Europej

kiego

RegioBaln ego Program

li

KI

powiecie kolskim

Funduszu

Spolecznegc

~J

wspóJfman

ramach

0_

anego ze

Wielkopolskiego

Operaey j nego 2014-2020.

Projekt przedstaw 'la Dyrektor Powiatowego

uchwały przewiduje

'w

(11'

przy tąpienie

'N

rzędu Pracy v Kole Mariola Sobczak. Projekt

okr sie 01.01.2019:r. do 31. ł2.2020r.

projektu: Aktywizacja zawodov a osób bezrobotnyah i poszukujqcycb
kolskim (fi)". współfinansowanego

z E'

prac

do realizacji

w powiecie

w ramach \VRPO o wartości o ółem 2 567 84686

zł, w tym: v roku 2019 - w 'Wy okości 957 953,02 zł: w 20201'. - w wysokości I 609 893,84

zł. Dzięki w/w środkom j 51 możli oŚĆ zaktywizowania 302 osób bezrobotnych powyżej 30

r.ż,
Przystąp iono do dl" ku S ji:
Rado { oma z Barański

z dał pytanie w zakres!

v..-sokości udziejanego dofinansowania

dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej?

Które o ob. mog

zostać zaktywizowane poprzez pra e int rwencyjne?
Dyrektor

Mariola

Po .• latowego

Sobczak

odpowiedziała

że osoby

bezrobotne

mogą uzy kac: od

Jrzedu Pracy dofinansowanie na rozpoczęcie własn j działalności w kwocie] 7

00000 zł ale elan" o 'oba musi sp łniać odpo

iednie kryteria np, mu j by

b zróboma.

Pani Dyrektor

W ternaci

luterwen yjne polegają

prac

interwencyjnych

na zatrudnieniu

fu zrobotnego

odpowiedziała

przez pracodawcę

długotrwale
że prac,

z częściowym

dofinansov a niem pracoda wcy wynagrodzeni a prze,z Urząd Prac , O środki na prace
interwencyjne może ubiegać si każdy pracodawca,
ramach prac interv enc jnych rnoż

kierowani

r-,

do podjęcia zatrudnienia

trzymać każda osoba bezrobotna

\'1.7

zarejestrow na

Urzędzie Pracy, zgodnie z ustalon m promem porno y.

d 3.

naliza projektu

uchwały w

prawi

wyrażenia

zgod

na zbycie nieruchomo 'ci

Powlata Kolskjego,
Naczelnik

1ariola Jóźwiak przedstawiła pruj kt uchwały. Powiat Kolski jest właścicię em

nierucł on oś i żabi dowanej położonej w Kole przy ul. Micki wicza 14, W/w nieruchomo 'ć
przeznaczona była na potrze y

zkoły Specjalnego Ośrodka -zkclno - Wychov awczego

VI,'

Kole. Ze , zględu na to ze szkoła została przeniesiona na ul. Kolejową. w Kole. b adynek
ten stał się zbędn

Powiatowi stąd propozycja zbyci w drodze przetargu nieograniczonego.

ie było dyskusji ~vtym punkcie.

d 4.

naliza projektu uchwały w pr3 ~ie uch 'lenIn uchwaly nr

Powiatu

olsldego z dnia 28 marca

11151/2019Rad

2019 roku w spra'\ je obciążenia

lużeb:ności.ą

prze 'yłu dzialki hędą·cej ,. la no ~cią Powiatu Kol.skjego.
Naczelnik

Mariola

Jóżwiak

pr'/.

dstawiła

Cieplnej w Koje, Spółka z 0.0. zwróciło

projekt

uchwały.

Miejski

Zakład

~nergetyki

tę z pro śbą o \0\ cofanie wniosku dot. ustanowienia

łużebności przesj lu dla potrzeb posado rienia urządzeń do nieruchomo-ści położonej w Kole,
przy ul. Sienkiewicza
będzi

realizowana

1. MZ ...C . woja dec zje uzasadnia tym. Ze pow ższa inwestycja nie
w

ciągu

najbliższych

trzech

zaplanowanych kosztów całego przedsi wzi cia.

lat, w związku

z większymi

od

Nie było dyskusji

tym punkcie,

Komisja Gospodarcza jednogło 'nie pozytywnie zoopiniowala

w/w projekty uch» -oły. Opinia

stano» 'i zołqaznik nr 3 do protokołu.

Ad 5. Ocena

tanu

31litarnego i sytuacji epidemiologicznej

or

Powiatu

kiego l FIoku

2018.
Dyrektor Ewa Lev iika przedstawiła
powiatu

kolskiego

ocenę

tanu sanitarń

w roku 20 18. Państwowy

go '. tuacji

Po -iatowy

In p ktor

spra\ ozdawczyrn realizował zadania, okre: lone w u tawie o Państwo
oraz

tosownych przepisach prai a materialnego
Działania w zakresi

przeciwepidemicznych.

przedmiotów' użytku przeprowadzono
uejpierv

zaakceptowany

Wi lkopolski go
Powiatów

przez

2350 obi któv

Kolskiego

\v roku

j Inspekcji Sanitarnej

ści dotycząc j wymagał}

poboru próbek:

'i ojewódzki go

anitanio-

ody żywności, kosmetykó

następni.

lnsp która

który został

zatwierdzony
'-.nitamego.

roku 2018 objąJ nadzór m sanitarnym

przez

Pań twow '

i epldemiologicznym

164~ kontroli sanitarnych na t ·r nie powiatu. kolskiego.

i przeprowadził

Następnie Pani dyrektor

CZ

aniiarny

zgodnie z rocznym harmonogramem.
'taro t -

Państv owego

In pęktor . anitam

7

epidemiologi zn j

mówiła poszczególne dział

zawarte

opracowaniu tj.:

- tan anitamy zakładóv żywności, żywienia oraz mat. riałów i w robów prz znaczonych do
konta tu z żywnoś ią i kostne . b\v:
- zapobieganie oraz

walczenie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;

- tanu sanitarnego obiektów użyteczności publiczn j~
- jako ~ i wody prz znaczon j do spo ycia;
- ocen stanu sanitarnego

placóv

k dla d7.ie~iimłodzieży.

Państwowv Powiatowy Inspektor

anitamy \" Koje r alizuiac zadania okre lont: w usta",..ie o

Państ owej [n pek j l Saniu rn j sn i rdził, że bezpieczeństwo

sanitarne powiatu kol kicgo v

2018 roku zostało zachowane.
'"IVdyskusji poruszony

został temat budynku, \v ktć rym funkcjonuj

Stacja

anitama. Obecnie

budynek j st wła nością PCK. a Stacja użytkuje ten obiekt od 2002rJn'p

kcj . wolalab

przejąć budynek na własność, można by było w konać remonty na ci lc obiektu.
Radn
pomj śl

R' zard Ka iorek zwrócił
ć

o utworze

Ocena stanu

nu takiego

li

naj żałoby

obi kru.

anitiu nego i symacji

'tarłowi zalqcznik nr .J.

agę, że w mi ście Koło brakuje szaletów,

do protokołu.

epidemiologicznej

Powiatu Kolskiego w roku 2018.

I

Ad

6.. Ocena

przygotowania
Informacje

stop,nia

zimowego

utrzymania

dróg

powiatow r,ch

oraz

tanu

do prac wiosenuo-Ietnieh.

na. powyższ

temat przedstawi t Grzegorz

Kuj wa- D rektor Po iatowego

ządu Dróg w Kole. Poinformował, że koszty poniesione przez PZD przy zimowj m
utrz maniu dróg i ulic powiatowych

w sezoni

zimow m w okr sit: od 15.10..20] 8r. do

31.03.20ł 9r. wyniosły brutto: materiały (pia ek i sól) - 220' 417,]4 zł. usługi -

97650,75 zł ,

wynagrodzenia za d żury ZUD wraz z pochodnymi - 28023.22 21.
Radny

Ryszard

Ka lorek

zwrócił się do Dyrektora Grzegorza

roze łania do gmin informacji

w zakresie przypomnienia

Kuja\vy z prośbą dot,

właś .icielom nieruchomości

gruntów o obowiązku utrzymania zjazdu z drogi publicznej. Utrzymanie zjazdów,
znajdującymi

wie ze

łą

ię pod nimi przepustami nal T:,' do właścicieli.

Ocena stopnia zimov ego utrzymania dróg powiatowych oraz

tanu przygotowania

do prac

wio enno- letnich Janowi załącznik nr 5 do protokołu.

d 7. \Volne glosy i wnioski,

ikt ni zgłaszał ..
I

Na tym zakończono po Jedzenie o godz. 14.30
Protokółowała:
Malwina Morzycka

M~Ó~

i

