
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
_ 62-600 KOŁO

BRZ.0012.2.3.2020
Protokół Nr 15 /2020

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

z dnia 08 maja 2020r.

Posiedzenie o godz. 12.00 otworzył przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz

Królasik, stwierdził, iż jest wymagane quorum. 'W posiedzeniu uczestniczyli także Łukasz

Ziemniak naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska oraz Dyrektor

Powiatowego Zarządu w Kole Dróg Grzegorz Kujawa.

Porzqdek posiedzenia:

O 1. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

2. Omówienie zrealizowanych wspólnie z gminami inwestycji drogowych w 2019r.
-

3. Ocena stopnia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania do prac
wiosenno- letnich.

4. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark. mapy 50,
na cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej "Cichy Kąt".

6. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za
2019r.

7. Wolne głosy i wnioski

o
Ad l. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Dyrektor Grzegorz Kujawa przedstawił radnym zestawienie propozycji inwestycji i remontów

dróg powiatowych planowanych do realizacji w 2020r. Informacja stanowi załącznik nr 1do

protokołu. W 2020r. zostaną dokończone dwie inwestycje, które zostały rozpoczęte w 2019r.

są to: .Rozbudqwa ulicy Nagórpej w Kole" oraz "Przebudowa drogi powiatowej nr 3103P na

odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica" . Powyższe zadania uzyskały dofinansowanie z

Funduszu Dróg Samorządowych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa wyjaśnił członkom Komisji, że w wyniku nowelizacji ustawy o

drogach publicznych ustawodawca nałożył obowiązek zlokalizowania kanału

technologicznego podczas budowy 'lub przebudowy dróg publicznych. Zgodnie z przepisami



prawa zarządca drogi jest zobowiązany zlokalizować kanał technologiczny w pasie

drogowym z chwilą przystąpienia do budowy dróg _publicznych lub przebudowy dróg

publicznych, chyba że w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostały już zlokalizowane

kanalizacja kablowa lub kanał technologiczny. Wykonanie kanału technologicznego wiążę się

to z dodatkowymi robotami budowlanymi, szacunkowo koszt wyniesie około 110 000,00 zł

za l km w pasie zieleni.

Ad 2. Omówienie zrealizowanych wspólnie z gminami inwestycji drogowych w 2019r.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że w 2019r. wykonano inwestycje na drogach

powiatowych w gminach na kwotę 11 079760,56 zł w podziale:

C Gmina Babiak - 499 824,86 zł (w tym udział finansowy Gminy 199 929,94 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P Budzisław Stary - Luboniek",

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Babiak - Mąkoszyn- Przybyłów" ,

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P Dębno Poproboszczowskie - Dębno Królewskie -

Kiejsze",

Gmina Chodów - 541 847,43 zł ( w tym udział finansowy Gminy 224 686,36 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników - Kotków"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3411 P w Rdutowie"

- "Remont nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej w m. Długie"

C -"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynowie"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3405P Kłodawa - Dąbrowice"

- "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową nr

DK92 w kierunku miejscowości Rdutów"

Gmina Dąbie - 539 900,00 zł (w tym udział finansowy Gminy 215 960,00zł) zrealizowano

zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P Głogowa - Chełmno na odcinku drogi Chełmno

Parcele - Ladorudz"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu"

Gmina Grzegorzew - 2 643 441,61 zł ( w tym udział finansowy Gminy 117 375,86 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi";



- "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew";

Gmina Kłodawa - 647 478,41 zł ( w tym udział finansowy Gminy 279 205,05 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 3405P na terenie gminy Kłodawa"

- "Remont chodnika na ulicy Warszawskiej w Kłodawie"

- "Remont odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie" (ul. Warszawska,

ul. Witanowskiego)

Miasto Koło - 2 408 488,11 zł (w tym udział finansowy Gminy 529 806,56 zł)
zrealizowano zadania:
- "Rozbudowa ulicy Nagómej w Kole"
- "Budowa sygnalizacji świetlnej Wraz z oznakowaniem i korektą geometrii skrzyżowania ulic

Aleje Jana Pawła II - Powstańców Wielkopolskich - Powstania Warszawskiego"

o Gmina Koło - 921 050,78 zł (w tym udział finansowy Gminy 614 273,59 zł) zrealizowano

zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia - Leśnica"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kiełczew Smużny

Czwarty"

Gmina Kościelec - l 207 389,94 zł (w tym udział finansowy Gminy 461 816,97 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszków Drugi - Police Średnie"

Gmina Olszówka - 499 874,81 zł ( w tym udział finansowy Gminy 199 949,92 zł)

o zrealizowano zadania:

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3438P Dębowiezki - Głębokie"

- "Przebudowa drogi powiatowej Nr 3415P w miejscowości Krzewata"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3437P w miejscowości Zawadka"

Gmina Osiek Mały - 670 533,13 zł ( w tym udział finansowy Gminy 199 675,25 zł)

zrealizowano zadania:

- "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3418P OchIe - Młynek"

- "Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo"

- "Zakup fotoradaru (radaru prędkości)"

- "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce" - opracowanie dokumentacji

Gmina Przedecz - 499 931,48 zł (w tym udział finansowy Gminy 145 782,99 zł)

zrealizowano zadnia:



- "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu"

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414P Przedecz - Dziwie - Nowa Wieś Wielka".

Wykaz remontów i inwestycji w zakresie dróg powiatowych zrealizowanych w 2019r.
stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Ocena stopnia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania
-do prac wiosenno- letnich.

W kwestii zimowego utrzymania dróg powiatowych p. Grzegorz Kujawa wyjaśnił, że

koszty poniesione przez PZD przy zimowym utrzymaniu dróg i ulic powiatowych w sezonie

zimowym w okresie od 15.10.2019r. do 15.04.2020r. wyniosły132 338,88 zł brutto z czego:

C) - zakup materiałów (piasek 50 ton, i sól 49,26 Mg) - 19 695,94 zł brutto

- usługi zimowego utrzymania dróg i ulic - 93 654,43 zł brutto

- wynagrodzenie za dyżury ZUD wraz z pochodnymi - 18 988,51 zł brutto

Do zwalczania śliskości zimowej zużyto 293 tony mieszaniny piasku i soli.

o

W zakresie stanu przygotowania do prac wiosenno-letnich dyrektor Grzegorz Kujawa

poinformował, że do końca kwietnia 2020 r.vpracownicy PZD wykonali na terenie powiatu

doraźny remont nawierzchni masą na zimno w ilości około 213 m2 (zużyto przy tym 21,3

tony). Wykonano prześwietlenie i cięcia pielęgnacyjne koron drzew: 583 szt na kwotę 100

215, 20 zł. W ramach bieżącego utrzymania siłami własnymi wykonano wycinkę krzewów,

odrostów, traw oraz prześwietlanie koron drzew. Rozpoczęto roboty związane z wykaszaniem

traw na poboczach dróg powiatowych siłami własnymi (3 kosiarki) oraz trawników w m.

Koło. W dniu 27.04.2020 r. podpisano umowę na rozstrzygnięte postępowanie na

wykonywanie ścinki poboczy (wartość umowy 63 541,80 zł).

Ocena stopnia zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz stanu przygotowania do prac

wiosenno- letnich stanowizałqcznik nr 3 do protokolu.

Ad 4. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

Informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego przedstawił naczelnik Wydziału

Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemniak. Zasób majątku Powiatu

obejmuje nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych,



użyczeniu, najmie i dzierżawach. Zestawienie mienia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia

2019r. obejmuje:

- grunty rolne - 12,5671 ha o wartości 424 486,10 zł,

- grunty zabudowane -17,~516 ha o wartości 73 ~28 855,65 zł,

- nieruchomości gruntowe niezabudowane - 0,1267 ha o wartości 7 400,00 zł,

- drogi powiatowe- 576,8733 ha o wartości 10700767,72 zł.

W 2019r. powiat kolski nabył:

1. w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomość gruntową zajętą pod drogę

powiatową o pow. 0,0100 ha i wartości 150,00 zł położoną w Ladorudzu, gm. Dąbie.

2. decyzją Starosty Kolskiego nr AB 6740.1.2.2019 nieruchomości przeznaczone pod

budowę .drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno - Drzewce o pow. 8,7670 ha i wartości

() 1 353 590,00 zł

W 2019r. powiat kolski zakupił:

1. trzy nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę skrzyżowania typu rondo - położone w

Kole, przy ul, Toruńskiej o łącznej powierzchni 0,0349 ha, i łącznej wartości 63 362,17 zł,

które przeznaczone są pod drogę powiatową.

2. od osoby fizycznej nieruchomość gruntową oznaczoną nr działki 400/1 ark. mapy 1, o pow.

0,0245 ha i wartości 6 611,80 zł pod poszerzenie drogi powiatowej.

3. od Województwa Wielkopolskiego nieruchomość gruntową zabudowaną zespołem garaży -

położoną w Kole, przy ul. Poniatowskiego oznaczoną nr 56/2 ark. mapy 50 o pow. 0,0270

ha i wartości 94 712,77 zł.

W 2019r. powiat kolski zbył:

el - w drodze aktu notarialnego na rzecz Gminy Miejskiej w Kole, w drodze darowizny działkę

nr 2/2 ark. mapy 26 o pow. 0,0037 ha i wartości 56,00 zł położoną w Kole, przy ul. PCK,

która stanowiła część drogi powiatowej, a została zajęta pod ogrodzenie Domu Pomocy

Społecznej w Kole,

- na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.2018 r.

działka nr 172/2 ark. mapy 2 o powierzchni 0,3000 ha i wartości 4530,00 zł.

Nikt nie zadawał pytań do tego punktu. Informacja o stanie mienia powiatu stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia części działki 56/12 ark.

mapy 50, na cele garażowe i parkingowe wspólnocie mieszkaniowej ,;Cichy Kąt".



Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Łukasz Ziemniak. Dyrektor szpitala złożyła wniosek o wyrażenie przez Radę Powiatu

Kolskiego zgody na wydzierżawienie działki nr 56/12 o pow. 600 nr', będącej w użytkowaniu

SP ZOZ w Kole na cele garażowe i parkingowe dla Wspólnoty Mieszkaniowej "Cichy Kąt"

na okres kolejnych 3 lat, poczynając od O 1.06.2020r.

Dyskusji nie było nad projektem uchwały. Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Ad 6. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu

powiatu za 2019r.

Komisja w wyniku głosowania jednogłośnie (S-za) pozytywnie zaopiniowała wykonanie

budżetu za 20 19r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 20 19r.

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 7. Wolne głosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

c

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 13.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka

f'1. \no!~ Przewodnicz cy
Komisji GMW'ódarczej
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