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z posiedzenia Komisji Gospodarczej w dniu 25 stycznia 2017 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 13°0 przewodniczący Komisji Gospodarczej Rafał

Ławniczak. Powitał wszystkich obecnych

quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

- Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. ZRT

stwierdził, że Komisja posiada wymagane

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o stanie zimowego utrzymania dróg.

2. Ocena sytuacji w zakresie wspólnych inwestycji drogowych z gminami.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia

zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych na terenie Miasta Koła w roku 2017.

5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy

Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i słupeckim

dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji publicznego transportu

zbiorowego.

6. Wolne głosy iwnioski.

Ad 1. Informacja Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o stanie zimowego utrzymania dróg.

Informację przedstawił Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w

Kole. Poinformował, że w listopadzie i grudniu 2016 f. na cele zimowego utrzymania

dróg wydano brutto 184033,37 zł, w tym na zakup materiałów (piasek i sól) - 61 949,36

zł i na usługi - 122 084,0 l zł. W okresie od listopada 2016 do stycznia 2017 20-krotnie

wzywano sprzęt do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania, a ponadto 8-krotnie

wykorzystano piaskarkę ciągnikową PZD. Dotychczas zużyto 1467 ton mieszaniny

piasku i soli. Wkrótce zrealizowana zostanie kolejna dostawa materiałów do zwalczania

śliskości zimowej, by posiadany ich zapas wystarczał na 5-6 dni. Informacja Dyrektora

PZD stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



W dyskusji radny Ryszard Kasiorek zapytał, czy będą poczynione zakupy nowego

sprzętu do remontów i zimowego utrzymania dróg. W odpowiedzi Dyrektor PZD

poinformował, że dotychczas nie otrzymał zgody Zarządu Powiatu na jakiekolwiek

zakupy. Wobec powyższego przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak zaproponował

zwrócenie się do Zarządu z zapytaniem jaka kwota zostanie wygospodarowana na ten

cel w trakcie bieżącego roku budżetowego. Członkowie Komisji jednogłośnie poparli tę

propozycję.

Ad 2. Ocena sytuacji w zakresie wspólnych inwestycji drogowych z gminami.

Informację o aktualnej sytuacji w zakresie wspólnych inwestycji drogowych z gminami

przedstawił Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Przedłożył zestawienie propozycji inwestycji i remontów dróg powiatowych na dzień

25.01.2017 r. w odniesieniu do poszczególnych gmin w układzie kilku wariantów. Stanowi

ono załącznik nr 3 do protokołu.

W wyniku dyskusji Komisja wypracowała wniosek do Zarządu o zabezpieczenie w budżecie

powiatu na rok 2017 średnio kwoty 300 tysięcy zł na gminę w celu sfinansowania zadań

remontowo-inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych wspólnie z

samorządami gminnymi. Warunkiem takiej projekcji wydatków winno być pozyskanie 100 %

środków deklarowanych przez poszczególne gminy tj. 200 tysięcy zł. Wniosek ten

członkowie Komisji przyjęli jednogłośnie. Stanowi on załącznik nr 4 do protokołu.

W dalszej dyskusji radni Rafał Ławniczak i Ryszard Kasiorek poruszyli sprawę przebudowy

ulicy Nagórnej w Kole, odnosząc się do propozycji realizacji tej inwestycji w dwóch

częściach. Sugerowali, że w przypadku nieotrzymania środków zewnętrznych na ten cel,

inwestycję należy przesunąć na rok następny i skoncentrować się na zadaniach dla powiatu

najważniejszych.

Dyrektor Grzegorz Kujawa przekazał radnym informację dotyczącą partycypowania

Gminy Grzegorzew w kosztach przebudowy mostu na rzece Rgilewce i obciążeń

finansowych dla budżetu Powiatu. Zarząd oczekuje stosownej uchwały Rady Gminy

Grzegorzew ze zobowiązaniem finansowym rozłożonym na kolejne lata budżetowe.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi

powiatowej.

Projekt uchwały przedstawił Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w

Kole. Propozycja pozbawienia drogi fi" 3453P kategorii drogi powiatowej uzyskała

pozytywną opinię Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Bumlistrza Kola oraz

zarządów sąsiednich powiatów. Przedmiotowa ulica Grodzka położona jest poza ciągami



dróg łączących siedziby gmin i powiatu i nie spełnia definicji drogi powiatowej zawartej w

ustawie o drogach publicznych. Pozbawiona kategorii drogi powiatowej droga zostanie

zaliczona do kategorii drogi gminnej, po podjęciu stosownej uchwały przez Radę

Miejską w Kole (art. 10 ust. 3 w/w ustawy).

Do przedstawionego projektu uchwały nie było uwag. Komisja jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej.

Opinia w tej sprawie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło

prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku

zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie Miasta Koła w roku 2017.

Projekt uchwały przedstawił Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

w Kole. Poinforrnował, że na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

samorządzie powiatowym powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia

prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a

także z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu. Takie

porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Koło prowadzenia zadania

publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na drogach i ulicach

powiatowych Miasta Koła realizowane było już w latach ubiegłych z korzyścią dla obu

stron.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały me było. Komisja zaopiniowała go

jednogłośnie pozytywnie. Opinia w tej sprawie zawarta jest w załączniku nr 5 do

protokołu.

Ad 5. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

pomiędzy Powiatem Kolskim a Miastem Konin oraz powiatem konińskim, tureckim i

slupeckim dotyczącego przekazania Miastu Konin zadań w zakresie organizacji

publicznego transportu zbiorowego.

Projekt uchwały przedstawił Sławomir Wojtysiak - Inspektor ds. zarządzania ruchem na

drogach i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Wyjaśnił, że przedmiotem

porozumienia będzie w szczególności:

- planowanie rozwoju transportu,

- organizowanie transportu publicznego,

- zarządzanie transportem publicznym.



W związku z powyższym, koniecznym jest zawarcie porozumrema powierzającego

Prezydentowi Miasta Konina realizację zadania w zakresie organizacji publicznego transportu

zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych

obejmujących swoim zasięgiem obszar w/w powiatów.

Uwag do przedstawionego projektu nie było. Komisja zaopiniowała go jednogłośnie

pozytywnie. Opinia w tej sprawie zawarta jest w załączniku nr 5 do protokołu.

Ad 6. Wolne glosy i wnioski.

Wolnych głosów iwniosków nie było. Posiedzenie zakończono o godz. 15.00

łez

Rafał

Przewodniczą
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