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Protokół Nr 34/2018

z posiedzenia

Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 19 lutego 2018r.

Posiedzenie o godz. 900 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak stwierdził, iż

jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:

- Grzegorz Kujawa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z wykonywania zadań inwestycyjnych w

2017r.

2. Ocena wniosków dotyozących wspólnych inwestycji drogowych.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole z wykonywania zadań inwestycyjnych

w 2017r.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował, że w 2017r. wykonano 33 zadania remontowe i

inwestycyjne. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania zadań za 2017r. w zakresie

wykonania robót w pasie drogowym i ewidencji, służby liniowej (roboty wykonanie silami

własnymi i silami obcymi). Pan dyrektor Kujawa wspomniał, że w 2017r. do PZD wpłynęło 20

wniosków o odszkodowanie za szkody komunikacyjne i osobowe z tytułu odpowiedzialności

zarządcy za stan dróg. Obecnie toczą się 3 procesy sądowe z powództwa cywilnego o

odszkodowanie przeciwko Powiatowi Kolskiemu -PZD.

Wnioski i potrzeby jednostki

Zakupy inwestycyjne:

- konieczność pilnej wymiany zużytego taboru samochodowego (2 Lubliny i Polonez Caro),

- zakup samochodu ciężarowego,

- zakup przyczepy ciągnikowej,

- zakup ciągnika i kosiarek bijakowych, w tym wysięgnikowej.

Informacja stanowi załącznik' nr 2 do protokołu.

Podczas dyskusji dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował:



- o problemie jaki stanowi hałas na odcinku drogi ul. Toruńska w Kole w kierunku Osieka
I

Wielkiego. Pracownicy, którzy dokonywali pomiaru na tym terenie obliczyli, że na dobę przejeżdża

tam 6 800 samochodów, jest to bardzo duże obciążenie hałasem;

- o problemie z remontem nJ ul. Przemysłowej w Kole. W 2017r. zostało zorganizowane spotkanie

z przedstawicielami pracowników urzędu miejskiego, firmy Wipasz i pracownikami PZD w Kole.

Na spotkaniu ustalono, że widy zostaną spuszczone w kierunku ul. Składowej - Opałki. Jednak po

pewnym czasie to rozwią9nie zawetowała Gmina Miejska Koło, postanowiono wówczas, aby

kolektorem wody puścić na ul. Toruńską w Kole. Drugi problem, polega na tym, że w obrębie

inwestycji przebiegają doziemne linie energetyczne średniego napięcia oraz linia gazociągu

średniego ciśnienia. Aby USUJląćkolizję konieczne jest na czas wykonania robót wyłączenie energii

elektrycznej oraz zamknięciu dostaw gazu. Jednak wyłączeniu napięcia elektrycznego sprzeciwia

się Firma Wipasz, gdyż taka sytuacja oznacza przestój dla Firmy. Obecnie trwają rozmowy w tym

temacie;

- do PZD w Kole wpłynęła petycja od mieszkańców miasta Koła w zakresie budowy chodnika w

kierunku firmy Andre;

- konserwator zabytków żąda, aby chodnik na ul. Kościuszki w Dąbiu wykonany został z kostki

starobrukowej, co znacznie zwiększy koszt wykonania chodnika;

Radny Marek Świątek

Popiera petycję mieszkańców w sprawie budowy chodników.

Radnv Rvszard Kasiorek

Czy to prawda, że braknie środków na remont ul. Przemysłowej i ul. Składowej w Kole? Czy nie

lepiej dołożyć 200 000 zł i wykonać już ten ciąg komunikacyjny?

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Faktycznie brakowało środków w zeszłym roku, co będzie w tym roku nie wiadomo. Miasto Koło

musi zadeklarować udzielenie pomocy finansowej przy wykonaniu remontu tego ciągu drogi.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że należy wystąpić do Miasta Koła z pismem w tym temacie.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

W ubiegłym roku zostało wystosowane pismo wraz z kosztorysem do Miasta Koła w tym temacie,

jednak nie dostaliśmy pozytywnej odpowiedzi. Cała inwestycja to koszt 800 000 zł.

Radny Marek Kowalewski

Pod względem strategicznym ten odcinek drogi jest bardzo ważny dla firm, które mają tam swoje

siedziby. Czy P~D, w ~ole rosiada informację ~ot. n.adwyżki budżetu, moż~ st:d będzie można

wygospodarowac środki. Uważa, że PZD powmno Jeszcze raz wystosowac plsmo do Urzędu

Miejskiego w Kole odnośnie partycypacji kosztów remontu.



Radny Marek Świątek

A może trzeba poszerzyć prośbę o wsparcie finansowe do firm, które mają tam swoje zakłady? One

też powinny partycypować vy kosztach remontu ulicy.

Radny Ryszard Kasiorek

Prosi o interwencję służby drogowej w miejscowości Dęby Szlacheckie. W rowach rosną drzewa,

niektóre z nich zostały już oznaczone do wycięcia, ale zdaniem radnego więcej drzew powinno być

wyciętych z tego obszaru.

Radny Rafał Ławniczak

Jak wygląda współpraca z Miastem Koło odnośnie utrzymania ulic miejskich?

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Zwrócił się do Zarządu Pow;iatu o przekazanie kwoty 144 000 zł do budżetu PZD w Kole celem

utrzymania porządku i czystości na ulicach w mieście Koło. Współpraca nie układała się dobrze,

nie były zrealizowane wszysfkie postanowienia porozumienia. Ulice nie były zamiatane a gałęzie

nie były usuwane.

Radny Ryszard Kasiorek

Co z zakupami nowego sprzętu na potrzeby PZD? Czy zatrudniona została dodatkowa osoba do

jednostki?

Wicestarosta Marek Banaszewski

W budżecie zabezpieczone jest 35 000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej. Zgadza

się, że w dziale technicznym należy zatrudnić osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, ponieważ z

informacji jakie posiada jedna osoba w przyszłym roku przechodzi na emeryturę.

Radnv Marek Kowalewski

Wraca do sprawy zniszczenia! dróg w gminie Chodów przez kierowców wożących ciężki materiał

budowlany dla PKP. Nie możemy być bierni w tej sprawie, ponieważ sprawa zaraz będzie dotyczyła

innych gmin i będziemy musieli w końcu na nasz koszt remontować zniszczone nawierzchnie.

Dyrektor Grzegorz Kujawa

Droga jest odpowiednio oznakowana, kierowcy mają zakaz wjazdu. Zostały wystosowane

wystąpienia do Budimex i Strabag odnośnie zniszczenia nawierzchni dróg na gminie Chodów. Nie

została podpisana żadna umowa na korzystanie z dróg gminnych przez ww. firmy.

Radny Marek Kowalewski

Upomina, aby w przypadku śnieżyc drogi na gminie Chodów były odśnieżane w pierwszej

kolejności.



Ad 2. Ocena wniosków dotyczących wspólnych inwestycji drogowych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa omówił zestawienie propozycji inwestycji i remontów dróg

powiatowych planowanych do realizacji w 20 18r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

W dyskusji głos zabrał radny Zdzisław Domański, który powiedział, że jest przeciwny, aby gmina

współfinansowała remont mostów, ponieważ jest to duże obciążenie dla gminy. Powiat sam

powinien wykonywać remonty na tych obiektach.

Radny Rafał Lawniczak

Popiera wypowiedź swojego rzedmówcy w tym zakresie, należy zmienić zasady.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Nikt nie zabrał głosu.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 10.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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