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BRZ.0012.2.29.2016
Protokół Nr 29/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

który stwierdził, iżjest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Izabela Augustyniak - Dyrektor PlNB w Kole

- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Grzegorz Kujawa - Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole.

2. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

S. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w

Kole.

Informację na temat działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole

złożyła Pani Izabela August yn iak. Poinformowała, że w pierwszym półroczu 2017 1'. PINB

rozpatrzył 1579 spraw, w tym wnioski, skargi oraz prośby o informacje i donosy. Na terenie

powiatu kolskiego zarejestrowano ogółem 295 pozwoleń na budowę obiektów budowlanych i

546 zgłoszeń budowy m.in. budynków mieszkalnych, usługowych, handlowych,

gospodarczych i magazynowych. W okresie od stycznia do czerwca br. łączna liczba

wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego, odwołań i zażaleń wyniosła 151.

Jednocześnie wydano 22 decyzje na użytkowanie obiektów. W ramach działań pokontrolnych

nałożono 2 mandaty karne na łączną kwotę 1.000 zł z tytułu braku zawiadomienia o

rozpoczęciu budowy, braku dziennika budowy lub niedopełnienia obowiązków przez

kierownika budowy. Ponadto wydano 54 decyzje i postanowienia dla obiektów stanowiących

samowole budowlane. W l półroczu br. dokonano 18 kontroli stosowania wyrobów



budowlanych w zakresie posiadania certyfikatów i dopuszczenia do stosowania, a ponadto

wykonano kontrole stanu technicznego obiektów wielkopowierzchniowych, których na

terenie powiatu jest 37. W miejscowościach Lubotyń, Brdów i Wiecienin na terenie gm.

Babiak przez kilka ostatnich lat prowadzono postępowania w sprawie obiektów letniskowych

powstałych bez wymaganych dokumentów i pozwoleń na budowę. Wszystkie te

postępowania zostały zakończone. Pani Izabela Augustyniak poinformowała, że PINB

wdrożył intensywne kontrole budów w trakcie ich realizacji pod kątem przestrzegania

przepisów BHP, nie wchodzące w kompetencje PIP. W okresie wiosennym PINB

przeprowadził 45 kontroli lokali mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych pod kątem

zagrożeń wynikających z użytkowania butli gazowych oraz stanu technicznego tych

budynków. W bieżącym roku PINB uruchomił ponadto własną stronę Biuletynu Informacji

Publicznej pinb.kolo.ibip.pl. W dyskusji członkowie Komisji zadali kilka pytań, na które

odpowiedziała Pani Izabela Augustyniak. Informacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru

Budowlanego została przyjęta przez aklamację. Opinia Komisji Gospodarczej stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Ocena wykonania bieżących zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kole.

Informację o wykonaniu robót bieżącego utrzymania dróg przedstawił Dyrektor Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa. Poinformował, że remonty cząstkowe nawierzchni

jezdni wykonywane na zlecenie PZD przez firmę zewnętrzną wyniosły 565.307, 53 zł.

Remonty te wykonywano również własnymi siłami, wbudowując 639,28 ton masy na gorąco i

40 ton masy na zimno. Zakres prowadzonych robót bieżącego utrzymania dróg obejmuje

ponadto:

- odnowę oznakowania poziomego,

- ścinkę poboczy,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- koszenie traw na trawnikach i poboczach,

- oznakowanie pionowe,

- zamiatanie ulic powiatowych,

- pielęgnację drzew ikrzewów,

- naprawę chodników i uzupełnianie poboczy.

Pełna informacja PZD na ten temat stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Następnie Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa przekazał

sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych i remontowych do sierpnia 2017 r.

Sprawozdanie obejmujące 28 najważniejszych zadań stanowi załącznik nr 4 do protokołu.



W toku dyskusji członkowie Komisji przyjęli wniosek do Zarządu Powiatu, by środki

finansowe zaplanowane w budżecie na wspólne inwestycje drogowe z gminami były w pełni

wykorzystane w danym roku budżetowym i nie powinny być przeznaczane na inne cele. W

przypadku niewykorzystania środków finansowych na realizację inwestycji w danej gminie,

środki te powinny być przeznaczone dla innej jednostki samorządowej zgodnie z przyjętymi

zasadami współfinansowania 40:60 (drogi) i 50:50 (chodniki). Wniosek Komisji stanowi

załącznik nr 5 do protokołu.

W dalszej części posiedzenia członkowie Komisji stwierdzili nieuwzględnienie przez Zarząd

Powiatu wniosku z dnia 25.01.2017 r. o zakupie w roku 2017 na potrzeby Powiatowego

Zarządu Dróg w Kole sprzętu wskazanego przez Dyrektora Grzegorza Kujawę jako

niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania ww. jednostki. Komisja prosi o ponowne

rozpatrzenie wniosku informując, że najpilniejszymi zakupami dla potrzeb PZD pozostają:

samochód dostawczy (162.000 zł) i przyczepa ciągnikowa (70.000 zł) oraz kosiarka bijakowa

(35.000 zł). Wniosek Komisji stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że przedmiotowa nieruchomość położona jest w Przedczu przy ul.

Umińskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka m 34/1 arkusz mapy 1 o

powierzchni 0,0021 ha powstała z podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki 34 o

pow. O 2007 ha. Pań złożyli wniosek do o wykup zajętego

przez nich fragmentu pasa .drogowego. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował

sprzedaż Państwu Nawrockim części przedmiotowej nieruchomości.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego. Opinia ta stanowi załącznik m 7 do protokołu.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że przedmiotowe nieruchomości położone są w Przedczu przy ul.

Umińskiego i Kuleszy, oznaczone w ewidencji gruntów jako działka m 34/2 arkusz mapy 1 o

powierzchni 0,0006 ha oraz działka 60/1 arkusz mapy l o pow. 0,0016 ha - powstały one z

podziału drogi powiatowej oznaczonej nr działki: 34 o pow. 0,2007 ha i 60 o pow. 0,1664

ha. złożyli wniosek o wykup zajętego przez nich



fragmentu pasa drogowego. Powiatowy Zarząd Dróg pozytywnie zaopiniował sprzedaż

części przedmiotowych nieruchomości.

Uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było. Komisja jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego. Opinia ta stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 5. Wolne glosy iwnioski

Głosów wolnych i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 14.30
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Władysław ZielWewicz
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