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Protokół Nr 4/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 25 luty 2015r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1030 przewodniczący Komisji Rafał Lawniczak,

stwierdził, że jest wymagane quorum, w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji

(wszyscy) oraz:

- Mirosława Rosińska- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole

- Andrzej Łączkowski- księgowy w Powiatowym Zarządzie Dróg Kole

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. 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 2015.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kolo

prowadzenia zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku i zieleni na

drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Kola w roku 2015.

Pani Mirosława Rosińska wyjaśniła, że Burmistrz miasta Koła wystąpił do Zarządu Powiatu

Kolskiego z propozycją zawarcia porozumienia dot. utrzymania czystości na drogach

powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015. Zadanie będzie zrealizowane w terminie

od 01.04.20 15r. do 31.10.20 15r. i będzie dotyczyło tylko okresu wiosenno- jesiennego.

Przystąpiono dyskusji

Radny Ryszard Kasiorek

Zdaniem radnego w uchwale Rady Powiatu powinna być wskazana kwota, którą Powiat

Kolski zamierza przekazać na to zadanie Gminie Miejskiej Koło.

Pani Mirosława Rosińska

Kwota została podana w porozurruemu, które jest jeszcze uzgadniane. Powiat Kolski

zobowiązuje się przekazać Gminie Miejskiej Koło dotację na ten cel w łącznej wysokości

94500 zł. Środki będą przekazywane w 7. miesięcznych transzach w wysokości po 13 500 zł.

Radny Ryszard Kasiorek

Co Powiatowy Zarząd Dróg w Kole był w stanie zrobić w zakresie utrzymania dróg

powiatowych w mieście Koło za kwotę 94 500 zł?



Pani Mirosława Rosińska

Na tę kwotę składa się:

- czyszczenie wspustów ulicznych- 3 532,23 zł,

- utrzymanie zieleni na rondach - 5 000 zł (coroczne porozumienie z UM Koło),

- prześwietlenie koron drzew i odrostów 15 982 zł

- wycinka krzewów - 11 500 zł,

- nasadzenie nowych drzew z opalikowaniem - 4 500 zł,

- opróżnienie 35 szt. koszy ulicznych 10336,20 zł (porozumienie z UM Koło)

Dodała, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole większość zadań wykonywał siłami własnymi

m.in. koszenie traw i cięcie żywopłotów.

Radny Ryszard Kasiorek

Czy były prowadzone rozmowy również w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych

na terenie Miasta Koła?

Pan Andrzej Łączkowski

Miasto Koło nie chce zgodzić się na zimowe utrzymywanie dróg.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że miasto Koło powinno kompleksowo przejąć letnie i zimowe utrzymanie dróg

powiatowych. Zdaniem radnego w omawianej uchwale powinien być zapis, że Powiat Kolski

zobowiązuje się przekazać dotację do kwoty 94 500 zł nie więcej.

Członkowie Komisji poparli wniosek przewodniczącego Komisji i w wyniku głosowania

pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały z zastrzeżeniem, że Powiat Kolski zobowiązuje się

przekazać na realizację zadania publicznego w zakresie utrzymania czystości, porządku

i zieleni na drogach i ulicach powiatowych na terenie miasta Koła w roku 2015 gminie

Miejskiej Koło kwotę do wysokości 94 500 zł. Dodatkowo Komisja Gospodarcza uważa, że

Miasto Koło powinno także odpłatnie przejąć zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na

terenie miasta Koła. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne głosy iwnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 11°5.

Protokółowała

Malwina Morzycka

M.l'{o~ Przewodniczący Komisji

Rafał Ławnicz k
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