Protokół Nr 36/2018
z posiedzenia
Komisji Gospodarczej
odbytego dnia 20 kwietnia 2018r.

Posiedzenie o godz. 1200 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak stwierdził, iż
jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:
- Mariola Sobczak - dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kole
- Agnieszka Witkowska - Inspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Grzegorz Kujawa - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole
- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
l.

Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.

2.

Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2017r.

3.

Informacja odnośnie remontów dróg ze środków własnych.

4.

Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Informacja o stanie mienia Powiatu Kolskiego.
Informację przedstawiła inspektor Agnieszka Witkowska. Poinformowała, że na dzień 31.12.20 17r.
stan mienia powiatu kolskiego przedstawia się następująco:
- nieruchomości

zabudowane

o pow. 167,2237 ha, wartość -71

030375,94

zł oraz udziały:

a) 78/1 00 o wartości rynkowej 2 262 000,00 zł
b) 6369/15588

o wartości rynkowej 654000,00

- nieruchomości

będące drogami wewnętrznymi

- nieruchomości

będące drogami powiatowymi

zł

o pow. 0,6301 ha wartość - 40 991,52 zł
o pow. 576,5178 ha, wartość-

10675 366,22 zł
- nieruchomości

rolne o pow. 12,5671 ha, wartość - 424486,10

zł

W roku 2017 przybyło na stan mienia 2.1088 ha dróg powiatowych.

Ubyło z mienia ogółem

0,7961 ha.
Szczegółowa
Członkowie

informacja

o stanie mienia powiatu stanowi załącznik

Komisji przyjęli złożoną informację

bez żadnych uwag.

nr 2 do protokołu.

Ad 2. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole w 2017r.
Informację przedstawiła dyrektor PUP w Kole Pani Mariola Sobczak. Według stanu na dzień
31 grudnia 2017r. liczba bezrobotnych w powiecie kolskim wynosiła l 989 osób, z czego 63,2 %
(l 259 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu
bezrobotnych

zmalała

do stanu z końca grudnia 2016 roku liczba

o l 315 osób. Do pobierania

zasiłku uprawnionych

było 280 osób

bezrobotnych, co stanowiło 14 % ogółu bezrobotnych. W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
zarejestrowanych

zostało

5 528 osób, a wyrejestrowano

843 osoby. Na podjęcie

pracy

wyrejestrowano 3 282 osoby.
Dyrektor Mariola Sobczak poinformowała, że w roku sprawozdawczym PUP w Kole przyjął
od pracodawców 2 140 ofert pracy, odnotowano wzrost ilości ofert pracy o 535 w porównaniu do
roku 2016. Ponadto w omawianym okresie Urząd zorganizował 25 giełd pracy na 491 stanowiska
pracy m.in. operatorów maszyn i urządzeń w przemyśle przetwórczym głównie w branży mięsnej,
pracowników budowlanych, sprzedawców-kasjerów,

magazynierów, przedstawicieli handlowych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykorzystał w roku sprawozdawczym
Pracy z przeznaczeniem

środki z Funduszu

na promocję zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację

zawodową w kwocie 13 159876,30 zł. Pani dyrektor Mariola Sobczak oceniła rok 2017 jako dobry,
pracodawcy zgłaszali dużo ofert pracy a bezrobotni chętnie chcieli podnieść swoje kwalifikacje.

Przystąpiono do dyskusji:
Radnv Marek Świgtek
Prosi o wyjaśnienie jak to możliwe, że w ewidencji jest l 200 osób bezrobotnych a ofert pracy tak
wiele?
Dyrektor Mariola Sobczak
Aktywizacja osób bezrobotnych jest trudniejsza, szczególnie kobiet. Niektóre osoby rejestrują się w
Urzędzie Pracy tylko dlatego, żeby mieć ubezpieczenie zdrowotne.
Radnv Marek Świgtek
Firmy chętnie zgłaszają oferty pracy do PUP w Kole?
Dyrektor Mariola Sobczak
Tak, coraz więcej jest takich ofert, ostatnio firma Geberit potrzebowała pracowników i tak PUP w
Kole przeprowadził wstępną selekcję i z 11 osób zostało zatrudnionych 9.

Informacji o realizacji zadań PUP w Kole za 2017r. została pozytywnie zaopiniowana
Komisję Gospodarczą
protokołu.

(załącznik nr 3 do protokołu). Informacja

przez

stanowi załącznik nr 4 do

Ad 3. Informacja

odnośnie remontów dróg ze środków własnych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa poinformował,

że w 2018r. został ogłoszony przetarg na wykonanie

remontu cząstkowego i odnów na kwotę 638 898,90 zł (wzrost o 13,02% w stosunku do 2017r.)
Zakres robót obejmował 2440 m' remontu cząstkowego i 1130 t wyrównania masa na gorąco.
Za najbardziej pilne remonty wytypowano nawierzchnie drogi w:
1. Rdutów, Rycerzew dr 3411 P i 341 OPprzełomy w wyniku działalności PKP- 514,47 m2
- koszt 42397,47 zł. (inwestycja zrealizowana, Powiat kolski będzie domagał się zwrotu kosztów
remontu w/w drogi od PKP).
2. Dębno Pobroboszczowskie

dr 3199 P-54

000 zł (inwestycja zrealizowana)

3. Domanin m 3440P - 23 300 zł
4. Dębowiczki Etap l m 3438P - 51 300 zł
5. Dębowiczki Etap 2 m 3438P- 28 400 zł
6. Budy Gole m 3405P - 28 200 zł
7. Bierzwienna Długa m 3431P - 40500 zł
8. Grzegorzew m 3199P - 40 300 zł
9. Janowice m 3199P- 23 500 zł
10. Cichmana m 3420P - 23 250 zł
Dyrektor Grzegorz Kujawa wyjaśnił, że realizacja odcinków odnów jest uzależniona od wielkości i
wartości remontów cząstkowych. Zakup mieszanki mineralno- asfaltowej na gorąco do realizacji
remontów "na ostro" przez PZD - 422 940,00 zł brutto (399 zł/t)
Zakup mieszanki mineralno- asfaltowej na zimno do realizacji remontów "na ostro" przez PZD
- 33 579,00 zł brutto (479 zł/t)
Zestawienie propozycji inwestycji i remontów dróg powiatowych na 2018r. stanowi załącznik m 5
do protokołu.

Przystqpiono do dyskusji:

Radny Rafał Ławniczak
Czy

spółki

melioracyjne

partycypują

w kosztach

przy

okazji

remontów

dróg

rowów

melioracyjnych?
Dyrektor Grzegorz Kujawa
PZD jako właściciel drogi przekazuje środki dla RZGW, w związku ze zrzutem wód z drogi.
Radna Ryszard Kasiorek
Czy remont drogi w Dębnie Pobroboszczowskim
Dyrektor Grzegorz Kujawa

będzie robiona w całości czy tylko w części?

Remont będzie robiony w części, ponieważ nie ma wystarczających
drogi.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1300.
Protokółowała:
Malwina Morzycka

środków na remont całości

