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62-600 KOŁO

BRZ.0012.2.1.2020
Protokół Nr 13/2020

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 20 stycznia 2020r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz

Królasik, stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczył także kierownik

Pionu Bezpieczeństwa i Zarządzania Robert Jokiel. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do

protokołu.

Porzqdek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w

2019r.

Sprawozdanie omówił p. Robert Jokie!. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.

wykonywała obowiązki określone w ustawie w celu realizacji zadań Starosty Kolskiego w

zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w

zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego. W roku

sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia, w posiedzeniach tych brali udział również

członkowie Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Na spotkaniach omawiane były m.in. sprawozdania z działalności powiatowych służb,

inspekcji i straży. Na jednym z posiedzeń członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu powiatu na rok 2020 w części
•dotyczącej porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Powiatu Kolskiego.

Wnioski podejmowane na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku były

przekazywane zainteresowanym, a uwagi i propozycje były wdrażane w życie. Komisja

Bezpieczeństwa i Porządku w roku sprawozdawczym dużo uwagi poświęciła na omówienie

zagadnienia dot. nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Szołajdy gmina

Chodów. W miejscowości Szołajdy zostały ulokowane substancje niebezpieczne, składowane

w budynkach gospodarczych oraz w naczepie samochodu ciężarowego. WIOŚ w Koninie



dokonuje analizy substancji, które znajdują się w pojemnikach. Zdaniem wójta Gminy

Chodów koszt utylizacji odpadów może wynieść od kilku do kilkunastu mln zł. Właściciel

posesji, na której znajdują się niebezpieczne substancje złożył na ręce wójta gminy Chodów

oświadczenie, iż zobowiązuje się podjąć działania mające na celu unieszkodliwienie i

wywiezienie odpadów.

Na koniec p. Robert Jokiel stwierdził, że współpraca Komisji ze służbami powiatowymi, oraz

instytucjami działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego układała się bardzo

dobrze.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019r. stanowi załącznik

nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego

zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił p. Robert Jokie!. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie

zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji

Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej. Postanowienia

porozumienia dotyczą przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji

wojskowej oraz pokrycie kosztów tychże badań.

Nikt nie zgłaszał uwag, w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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