BRZ.0012.2.35.2018
Protokół Nr 35/2018
z posiedzenia
Komisji Gospodarczej
odbytego dnia 26 marca 2018r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak stwierdził, iż
jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:
- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu

Kolskiego.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu
Kolskiego.
3. Analiza projektu uchwały w sprawie darowizny od Gminy Miejskiej Koło- nieruchomości
oznaczonej nr działki 62/3 ark. mapy 23.
4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny
nieruchomości Powiatu Kolskiego.
5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu
Kolskiego.
Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że nieruchomość położona w Kole przy ul. Toruńskiej,
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 56/4 arkusz mapy 270 powierzchni 0,0039

ha

powstała z podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki: 56/3 ark. mapy 27 o pow. 0,7544 ha.
Pan Kazimierz Zawadzki złożył wniosek do Zarządu Powiatu Kolskiego o wykup fragmentu pasa
drogowego przyległego do swojej działki, na której ma zamiar wybudować budynek mieszkalno
usługowy. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował sprzedaż Panu Zawadzkiemu.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

-

Ad 2. Analiza projektu

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu

Kolskiego.
Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała,
Kolskiego z wnioskiem

o

przekazanie

że Gmina Koło zwróciła się do Zarządu Powiatu

w drodze darowizny

nieruchomości

położonej w m.

Powiercie Wieś, gm. Koło - oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 223/15 arkusz mapy 3
o powierzchni 0,0770 ha będącej własnością Powiatu Kolskiego. Przedmiotowa nieruchomość ma
służyć rozbudowie infrastruktury technicznej służącej zaopatrywaniu ludności w wodę, ponieważ
sąsiaduje z działkami gminnymi, na których znajduje się hydrofornia.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad

3. Analiza

nieruchomości

projektu

uchwały

w sprawie

darowizny

od

Gminy

Miejskiej

Koło-

oznaczonej nr działki 62/3 ark. mapy 23.

Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała,

że Zarząd Powiatu Kolskiego zwrócił się do Gminy

Miejskiej Koło o przekazanie w drodze darowizny

części działki 62 ark. mapy 23 o pow. 0,0938

ha, przy ul. PCK w Kole,

działka zajęta jest pod pas drogowy drogi

gdyż przedmiotowa

powiatowej, a Powiat Kolski dąży do uregulowania

stanu prawnego pod w/w nieruchomością.

Burmistrz Miasta Koła zatwierdził podział działki 62 z czego powstała przedmiotowa działka.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Ad 4. Analiza projektu
nieruchomości

uchwały w sprawie wyrażenia

zgody na zbycie w drodze darowizny

Powiatu Kolskiego.

Naczelnik Mariola Jóźwiak poinformowała, że Gmina Miejska Koło jest zainteresowana nabyciem
w

drodze

darowizny

wielorodzinnym,

nieruchomości

będącym

własnością

Sienkiewicza, oznaczonej nr ewidencyjnym
że powyższa

nieruchomość

gruntowej
Powiatu

zabudowanej,

Kolskiego,

budynkiem

położonej

w Kole,

mieszkalnym
przy

ulicy

9/1 ark. mapy 32 o pow. 0,0269 ha. Ze względu na to,

jest zbędna Powiatowi

Kolskiemu,

gdyż stanowi budownictwo

mieszkaniowe wielorodzinne, przekazanie Gminie Miejskiej Koło w celu dalszego zarządzania jest
zasadne.

Komisja Gospodarcza jednogłośnie
załącznik nr 2 do protokołu.

pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały. Opinia stanowi

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.
Radnv Rvszard Kasiorek
Na odcinku drogi powiatowej

pomiędzy Dębnem Królewskim

a Dębnem Pobroboszczowskim

"droga się zawaliła". PZD w Kole ustawił znak w tym miejscu "ograniczenie do 20 km/h". Pilnie
trzeba wyremontować ten odcinek drogi. Zwraca się z prośbą, aby droga od Babiaka w kierunku
Dębów Szlacheckich i miejscowości Trzebuchów, aby była zrobiona do końca. Czy posiada Zarząd
Powiatu informacje, czy gmina Osiek Mały byłaby zainteresowana remontem w/w odcinka drogi.
Jeżeli tak, to byłby już zrobiony konkretny ciąg drogowy.

Wicestarosta Marek Banaszewski
Gmina Osiek Mały nie jest zainteresowana remontem wspomnianego ciągu drogi. Braknie około
400 m do granicy z Gminą Babiak, aby wykonać taki ciąg komunikacyjny, tj. koszt około 100000
zł.

Radny Rafał Ławniczak
Proponuje zorganizowanie

spotkania na temat stanu dróg powiatowych

z udziałem

Starosty,

Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu Kolskiego i przedstawicieli PZD w Kole.
Członkowie

Komisji

wyrazili

aprobatę

odnośnie

zorganizowania

przewodniczącego Komisji spotkania. Termin spotkania zostanie ustalony.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 13.45
Protokółowała:
Malwina Morzycka
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