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Protokół r 912UI9

z po 'iedzenia Korni ji Go podareze]

odb tego,' dniu 21 sierpnia 2019r.

Posiedzenie on orz ł o godz. l :00 prze' dnieżacy Komisji Go podarex j l uka: z
Króla ik, Powitał wszystkich be cnych, t\ ierdził że Komisja posiada quorum, W

posiedzeniu uczes tnicz Ii także:
- Mariola Jóźwiak - a zelnik Wydziału i ruchomości i chrony rodowiska

- Zygmunt l y iak- karbnik Powiatu

-Izabela Augustynlak - Powiatov In pcktor adzoru Budowlanego

- Robert Jokiel - Kierownik Pionu zpi zeństv a i Zarządzania

- Sławomir Wojtysiak - z-ca naczelnika Wydziału Komunikacji iRuchu Drogowego,

Lista obecności 'tanowi załącznik nr l do protokołu.

Prz wodniczacj Komisji Łukasz Królasik poinformov ał, że do porządku po, iedzenia

wprowadzony zo tal projekt li hwały w sprawie \\ r ż nia gody na zawarcie urnowy na

dopłatę ze środ ów Fundu zu rozwoju przewozó autobusowych o dlarakterze uż_ t czności

publicznej na Unie komunikacyjne objęte dopłatą w 20] 91". Członkowie Komisji prz. jęli do

\ iadorno: ci powyższe.

P'orz'1dek posiedzenia po zmianach:

l. Podział 'rodkó" dlajednostek O P z terenu powiatu kolskieg .

2. Projekt uchwały w sprawie '~y.ażenia zgod na zawarcie umowy na dopłatę ze środków

Funduszu rozwoju prz wozów autobusowy h o chat" kterze użyteczności publicznej na

linie komunikacyjne objęte dopłat v 2019r.

3. Informacja z działalności PO\: iarowego Inspek oratu adzoru Budov lanego w Kole.

4. Analiza proj tu. lich" al. w sprawie wynajęcia ośmiu gabinetów w budynku głównym

amodzlelnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w KoJ na usługi w zakresie

poradnictwa psychiatryczn gO-1 sychologicznego.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie rażenia zgody na nabycie nieruchomości przez

Powiat Kolski.



6. Wolne głos>' iwillo 'ki.

Ad l. Pudzjal śtudkó1'ł' dla jedno tek OSP z terenu powiatu kol kiego.

Kierownik Pionu Bezpie zeństwa i Zarząd ania Rob rt Jokiel poinformował, że

przygotowane zostały projekty uchwał w sprawi udzielenia przez po jat kolski pomocy

finansowej gminom: Babiak Chodó . Dąbie, Grzegorzew, Kłodawa, Miej kiej Koło,

Wiejskiej oło, Kościelec. Olszówka, Osiek Mały i Przedcez na realizację przedsięwzięcia

pn. .,zapewni nie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych . traży Pożarnych

Rzeczypospolitej Pol kiej z terenu powiatu kols kiego", Zgodnie z przyjętym założeniem

dotacja celowa w łącznej wysokuści 100 000 zł miałaby zostać przeznaczona dla jeru ostek

O P. zarejestr .••arr ch Krajowym 'y temie dowym. Jedno tki, które są zarejestrowane

w K RG otrzymają środki w kw ,1 2000 zł natomiast pozostałe po l 000 zł. Kw ta dotacji

może zostać wykorzystana tylko iwyłącznie na wydatki związane z gotowoś ią j dnostek do

podejmowania działań operacyjnych ibojowych.

W kazjedno 'lek O P ~terenu pou latu kol 'kiego kwałiftkujqeych .••tę do dotacji łl>' roku 2019

.i zakre przedmiotowy dotacji dla jednostek OSP stano, i zalqcznik nr 2 do protokołu.

w dy ~kusjl członkowie Komisji podejmowali temat możliwo' ci zakupu sprzętu o większej

wartości niż przyznana dotacja celowa oraz podjęcia przez zarząd gmin decyzji o

rozdysponowaniu otrzymanych środkó pomiędzy wybrane jednostki O P.

Kierownik Rob. rt Jokiel na powyższe pytania odpowiedział, że początkowo rozważana była

możliwość skonsolidov ania rodków, jednak o tat cznie zdecydowano, że bada jednostka

po .•, inna otrzymać jednak wą kwotę. W przyszłości można zmieni' zasady przyznawania.

w/w dotacji. karbnik Zygmunt : olty iak dodał, że tanov isko arządu Pov iatu jest takie.

ab. każda jednostka, która jest zarejestrowana w KRS otrzymała pomoc finanową. Powiat

przekaże łącznie 100 000 zł do podziału na l t gmin. Zakres wydatków przede wszystkim

powinien obejmować remont garaży zakup sprzx tu transporto ego przętu uzbrojenia i

techniki : pecjalnej oraz wyposaż nie osobiste i ochronne. karbnik zaznaczył, że podstawą

przekazania dotacji jest umowa zawierana pomiędzy gmin a powiatem iostatecznie to wójt

lub burmistrz b lzi rozliczał ię z udzielonej dotacji.

Kamisja Gospodarcza jednaglo 'nie pozytywni zaopiniowała projekty uchwał w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Gminie? Bab iak, hodćw, Dqbie, Grzegorzew, Kłodawa.



Miejskiej Kolo, Wiejskiej Koło, Kałcielec, Ol. zówka. Osiek Mały, Przedecz na realizacją

przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie g%woki hojowej jednostek ,ochotniczych Straty

Pożarnych. R eczypospolitej Pol. klej z terenu po iatu k.olskiego ". Opinia stanowi załqcznik

nr 3 do protokołu.

Ad 2. Projekt u.c.h, n.ly w spnn te wyrażenia zgody na za.' areie umowy na dopłatę ze

"rodkó,' Funduszu ro~vojQ p n; ewozfh't' aufnbusew ch o charakterze użyłeczno.ści

publiezllej na linie komunikacyjne objęte dopłatą w 20191·.

Zastępca naczelnika Wydziału Komunikacji i Ruchu Drogowego lawomir Wojrysisk

poinformował, że Ustawa o Funduszu roz oju przev ozów autobusowych o charakterze

użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca br. W związku z tym samorządy miały

możliwość już od Ol sierpnia ski dania wnio ków o dofinansowanie do. kwoty deficytu

pojedynczej linii do Wojewody Wiel' opolskiego- Kwota środków do podziału w 2019r. w

województwie. wielkopolskim wynosi około 20 000 000 zł. Dupłata dotyczy wysokości nie

w_ ższej 1112 I nO.zł do wozokilometra, W kolejnych lalach dop-łata będzie ustalana w kwocie

nie wyższej niż O80 zł do wozokilometra, Pan Wojtysiak przedłożył radnym tabelę z

kalkulacjami (załącznik nr 4 do protokołu). Dodał, ŻI! utworzono nową linię kumunikacyjm

tj. Krzymów- Koło i wyliczenia w powyższej tabeli dotyczą tylko 4 m-c" czyli od 01.09.-

31.12. br. Warunkiem u' yskania dopłaty jest. finansowanie 'ZI! środków własnych o ganizatora

części cen usługi w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy O świadczenie

u ług w zakresi publicznego transportu zbiorowego.

W dyskusji nad projektem uchwały na zapytania rado. ch czy przedłożony przebieg Linii

komunikacyjnych konsultowany był z ładzami gmin Pan Sb,wom.ir Wojtysiak

odpowiedział, że przedst wiony wykaz dotyczy prze ozó powiatowych. emorząd gminny

ma uprawnienie, aby złożyć v niosek du Woje od O dofinansowanie.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie aopiniawala wAł' projekt uchwały, Opinia

stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 3. Informacja z dzialalneścl I'owiatowego Inspektoratu . adzoru Budowlanego \'li'

Kok



Informacje przedstawiła Pani Izabela Augustynlak. Poinformowała że w pierwszym półroczu

2019 r. Pl B rozpatrzył ]428 spraw, \1;/ tym wnio ki. skargi oraz prośby o informacje i

donosy. .a l reni powiatu kolskiego zar [estrowano ogółem 346 pOZ\-\' leń na budowę

obiektów budowlanych i 338 zgłoszeń budowy m.in. bud -nkóv mieszkalnych, usługowych;

handlov 'h; gospodarczych imagazynowych. W okresie od tycznia do czerwca br. łączna

li zoo wnioskó o ...vszczęcie postępowania administracyjn go, od ołań i zażaleń wyniosła

215. J dnocze 'nie V\ dano 15 decyzji na użytkowanie biektów, \V ramach działań

pokontr-olnych nałożono 9 mandatów karnych mi I' czną wot 6 100 z] z tytułu braku

zawiadomi nia o rozpoczęciu budowy braku dziennika budowy lub niedopełnienia

obowiązków przez. kierov nika budowy, Ponadto wydano 4- decyzji i postanov leń dla

obiektów stanowiących samowole budowlane.

Radni w dy ku ji p ruszyli t mat legalizacji samowoli budowlanych. Powiatowy inspektor

adz ru Budowlanego Izabela Augustynisk odpowi dziala, że obecnie na terenie powiatu

kolskiego uregulov lane zostały sprawy samowoli budowlanej, \ ieie takich przypadków

odnoto ano w miejscowościach Lubotyń i Brdóv na terenie bm. Bablak stwierdzono tam

kilkadziesiąt obiektów letniskowych powstały h bez wymaganych dokumentów i pozwól ń

na budowę, o' skutkowało przeprowadzeniem kilkudziesięciu p stępowań. ostatecznie

niektórzy właściciele uiścili opłaty legalizac jne inni \\. konali rozbiórki obiektów.

Pani lz b la Augustynisk na koniec dodała, że uruchomiona je t. trona internetowa

www.budowlan abc.go .pl i na tej stronie znajduj' się m.in. wszystkie informacje na temat

uzyskiwania pozwoleń na budów lub rozbiórki obiektów.

Wobec l'OW)/7SZ€gO Informacja Powiatowego Insp kieratu Nadzoru Budowlanego w Kole

••.0 tala przyjęta przez Komisję przez aklama Ją. informacja itanow! zolqcznik nr 6 do

protokołu.

Ad 4. Analiza proj kru uehv al)' w sprawie w najęcia. ośmiu gubinetów w bud ni li

główn:ym Samodzielnego Publteznego Zakładu Opieki Zdrowotnej \ Kol na usługi

w zakresie poradnictwa l>yehlarryezaego- psychologieznege,

aczelnik Mariola Jóźwiak przedstawiła projekt uchwały. Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Kole zwrócił się z prośbą o v.ry ażenie zgody na wynajęcie dla Centrum

Medycznego M: LTIMED T. JUC K Spółka jawna z siedzibą ,,v Koninie, w trybie



bezprzetargowym na czas nieokr ślony - o miu gabinetów o ł czn j pow. 120m2 w bud -nku

głównym : P ZOZ w Koje po oddaniu do użytkowania nowego budynku szpitala Swoją

próśb p.o. dyr ktor SP ZOZ \\ Kole umotywowała tym że w 2019T. planowane je t oddanie

do użytkowania nowego budynku i zachodzi potrzeba zmiany lokalizacji poradni.

ps chiatryczno- psy chologicznego, co wymaga wcześniejszego przygotowania pomieszczeń.

Podcza dyskusji radni zairner o 'ani byli wysokością czynszu wydzierżawionei

nieruchomości, przyczyną zastosowania trybu bezprze argo ego oraz wynajmu na czas

nieokr ślony. Radni. "•...')rrażali wątpliv ości, kwestii wynajęci pomieszczeń dla Centrum

Medycznego M I LTIMED T, JUCYK półka ja", na z iedzibą w Koninie w budynku

głównym P ZOZ w Kok w przypadku kiedy ni nastąp H jeszez odbiór nowego budynku

zpitala. Obe na na posiedzeniu naczelnik Mariola Jóźwi k nie po iadała wiedz)' na zadane

pytania, gdyż v powyższych sprawach decyzje podejmuje kierownik jedno tki.

Z punktu widz nia dbałości o ochronę il teresów szpitala Komisja ustaliła że

przewodnicząc Komisji Łukasz Królasi vry tąpi na najbliższej sesji o wycofanie z porządku

obrad projektu uchwały w sprawie ••vynajęcia ośmiu gabinetów w bud. nku głównym

. amodzielnego Pubłicznego Zakładu Opieki Zdro otnej w Kole na li ługi w zakresi

po -adnictwa ps chiatrycznego- psychologicznego. Korni Ja PO\\· ższe ustalenia pod' ęła

jednogłośni w wyniku głosowania.

dS. naliza projektu uchwały w sprawie \ yraźenia zgod na nabycie nieruchnmeści

przez po,,,,'iat Kolski.

aczelnik Mariola Jóźwiak przed la viła pro] kt uchwały, Zarząd Powiatu wystąpił do

Zarządu W(Jj wództwa Wielkopolskiego z wnioskiem o nabycie nieruchomości położonej w

Kole p zy ul. Poniatowskiego 25 działka nr 56/2. Ni ru horność została wydzielona z

nieruchomości, na której działalność prowadzi SP ZOZ v Kole. Powiat Kol ki zabezpieczył

środki finansowe na zakup tej nieruchomości w kwocie 92 300 zł. Podejmowane były próby

przejęcia nieru horności drodze darowizny, ale Marszałek Woj wództv a Wielkopolskiego

nie wyraził na to zgody.

Komisja Gospodarcza jednogło ~niepozytywnie zoopiniowala w pro) ki uchwały. Opinia

stanowi załącznik nr do protokołu.



Ad 6. Wolne głosy i. wnio ki.

Nikt nie zgłaszał.

Na t m zakończono posiedzenie o godz. 14.30

Protokóle ała:

Mulwina orzycka

l'1.I'I~~
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