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62-600 KOŁO

BRZ.OO12.2.2.2020
Protokół Nr 14 /2020

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 24 lutego 2020r.

Posiedzenie o godz. 11.30 otworzył zastępca przewodniczącego Komisji

Gospodarczej Ryszard Kasiorek, stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu

uczestniczył także Łukasz Ziemniak naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony

Środowiska. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Zastępca przewodniczącego Komisji Gospodarczej Ryszard Kasiorek poinformował, że na

dzisiejszym posiedzeniu miała być przedstawiona informacja Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Kole z działalności jednostki i występujących zagrożeniach w

Powiecie Kolskim w 2019I., jednak Komendant Krzysztof Żurawik ze względu na inne

obowiązki nie mogli pojawić się na posiedzeniu. Tematy te zostaną omówione na najbliższej

sesji.

Porządek oDsiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w

użyczenie.

2. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości

w użyczenie.

Projekt uchwały omówił naczelnik Łukasz Ziemniak. Powiat Kolski nabył w 2019I. w drodze

aktu notarialnego od Województwa Wielkopolskiego nieruchomość przy ul. Poniatowskiego,

zabudowaną budynkiem murowanym jednokondygnacyjnym (garaże) o pow. zabudowy

wynoszącej 171 rrr' . Na podstawie uchwały Rada Powiatu wyrazi zgodę na oddanie

nieruchomość w formie użyczenia na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole. Obecnie garaże są użytkowane przez osoby prywatne, w związku z tym

od 03.bI. należy naliczyć opłatę za użytkowanie obiektu, środki będą pobierane przez szpital.



Komisja Gospodarcza nie wniosła uwag do ww. projektu uchwały

zaopiniowała. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

pozytywnie go

Ad 2. Wolne glosy i wnioski.

• Radni poruszyli kwestię nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Kłodawa

i Szołajdy. Pan Łukasz Ziemniak wyjaśnił, że powyższe sprawy należą do właściwości

wójtów danej gminy, Starosta nie jest stroną w postępowaniu.

• Kolejnym tematem, który wywołali radni dot. azbestu. Naczelnik Łukasz Ziemniak

wyjaśnił, że program był realizowany w roku ubiegłym, jednak w tym roku nie będzie

realizowany ze względu na ograniczone środki finansowe.

• Członkowie Komisji zwrócili się do p. Ziemniaka o rozważenie możliwości pomocy

mieszkańcom Powiatu Kolskiego w wypełnianiu wniosków w zakresie programu

"Czyste powietrze".

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 11.45

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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