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Protokól Nr 11/2015

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 21 października 2015r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Mariola Jóźwiak- naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Sławomir Wojtysiak - samodzielne stanowisko ds. zarządzana ruchem na drogach

- Mieczysław Pusty radny

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak zadał pytanie członkom Komisji czy wyrażają

zgodę na omówienie na dzisiejszym posiedzeniu projektu uchwały, który ma być

wprowadzony na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego. Członkowie Komisji wyrazili

zgody, w związku z tym porządek obrad przedstawia się następująco:

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel publiczny.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów na

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)" w ramach

Działania l.1 "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku

pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

4. Wolne głosy i wnioski

Ad L Analiza projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na

ceł publiczny.

aczelnik Mariola Jóźwiak omówiła projekt uchwały. Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do

Gminy Kościelec o przekazanie w formie darowizny nieruchomości gruntowej oznaczonej nr

działki 358/2 ark. mapy 3, w związku z regulacją stanu prawnego w pasie drogowym ulicy

Unii Europejskiej w Kościelcu. Rada Gminy Kościelec podjęła stosowną uchwałę

24 września 20151'.

Członkowie Komisji nie wznosili uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowali.



Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie opiat za usuwanie i parkowanie pojazdów na

parkingach strzeżonych na terenie Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały omówił Pan Sławomir Wojtysiak. Uchwała podejmowana jest corocznie,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nałożono na Starostę Powiatu obowiązek

wyznaczenia jednostki do usuwania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego. Rada

Powiatu Kolskiego posiada kompetencje do ustalenia corocznie, w drodze uchwały wysokości

opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowania. Proponuje się zachować

stawki z poziomu jakie obowiązywały w 2014r.

Pan Sławomir Wojtysiak poinformował, że w 2015r. jest dużo przypadków w zakresie

holowania parkowania porzuconych pojazdów. W powiecie kolskim parkingi strzeżone

obsługują: (miasto j gmina Koło, Kościelec, Grzegorzew, Osiek Mały,

Babiak .eren Przedcza, Kłodawy, Dąbia, Chodowa i Olszówki). Koszty

ZWIązane z usuwani cm, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem

pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia

postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu. Decyzję o zapłacie tych

kosztów wydaje starosta. Są to duże kwoty, J ; wystawił już na Starostwo
----_".,...-

Powiatowe w Kole 35 faktur na łączną kwotę 13 000 zł.

Problem występuje z pojazdami przeznaczonymi do złomowania. W przypadku kiedy pojazd

nieodebrany jest przez właściciela przez okres dłuższy niż 3 miesiące, wówczas Starosta

składa wniosek o przepadek pojazdu na rzecz Powiatu.

Radny Rafał Lawnicżak

Czy termin 3 miesięcy, jest ustawowym terminem?

Pan Sławomir Wojtysiak

Tak. jest to termin ustawowy. Sąd Rejonowy postanowieniem orzeka przepadek na rzecz

Powiatu pojazd. Przesłankami przepadku są nieodebranie pojazdu przez właściciela

w terminie 3 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu lub nie ustalenie właściciela w terminie

4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu mimo dołożenia należytej staranności w poszukiwaniu.

Osoba zajmująca się odholowaniem pojazdu po 30 dniach powiadamia Starostę, że na

parkingu znajduje się nieodebrane auto i należy wówczas rozpocząć stosowne procedury.

Radny Ryszard Kasiorek

Nic jest to dobre rozwiązanie, jeżeli wartość pojazdu jest niska a koszty przechowywania auta

na parkingu strzeżonym mogą przewyższać wartość pojazdu.

Radny Zdzisław Oomański



Osoba, która odholowuje i przetrzymuje auto na swoim parkingu powinna powiadomić

Starostwo Powiatowe w terminie 7 dni o możliwości odbioru pojazdu. Wówczas Starosta po

identyfikacji właściciela, mógłby go poinformować o możliwości odbioru auta ipouczeniu, że

naliczane są opłaty za każdy dzień pobytu jego własności na parkingu.

Radny Ryszard Kasiorek

Zgadza się ze swoim przedmówcą, można nawet wydłużyć ten termin do 14 dni.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, Jednocześnie wnioskuje,

aby w specyfikacji dat. odholowywania pojazdów był zapis dot. poinformowania Starostwa

Powiatowego w Kole przez właściciela parkingu o przetrzymywaniu pojazdu na strzeżonym

parkingu w ciągu 14 dni.

Ad 3. Analiza projektu uchwaly w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji

projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (I)"

w ramach Działania 1.1 "Wsparcie osób młodycb pozostających bez pracy na

regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe" Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju.

Przewodniczący Komisji Rafał Ławnicżak poinformował, że Rada Powiatu podejmowała

stosowną uchwałę 27.08.20151'. Obecnie Instytucja Pośrednicząca, czyli Wojewódzki Urząd

Pracy w Poznaniu zaleciła, aby w tytule uchwały zmienić nazwę projektu z "Młodzież

Aktywna" na "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim(l)".

Komisja nic wniosła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia

stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak odczytał wniosek przekazany do wiadomości

przez radnego Marka Tornickiego (załącznik nr 3 do protokołu). Komisja rozpoczęła dyskusje

nad jednym z punktów wniosku dot. utworzenia programu ds. usuwania azbestu.

Radny Rafał Ławnicżak

Uważa, że powiat powinien pozyskać środki zewnętrzne na ten cel. iektóre gminy posiadają

już opracowane ewidencje azbestu na swoim terenie.

Radny Ryszard Kasiorek

Wiele powiatów udziela pomocy finansowej w tym zakresie. Wpływy Starostwa z ochrony

środowiska stanowią 130 000 zł, gminy chcą dołożyć środki na ten cel. Mieszkańcy powiatu

muszą wiedzieć, że otrzymają pomoc.

Radny Zdzisław Domański

Popiera ten pomysł.



Komisja Gospodarcza uważa! że powiat kolBKi powinien zainicjować działania w celu
likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego. Z pomocy finansowej

mogłyby skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie powiatu kolskiego, które złożyły

wniosek do urzędu gminy właściwego według miejsca położenia nieruchomości, na której

znajdują się materiały zawierające azbest. Dofinansowanie dotyczyłoby demontażu,

transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W programie mogłyby

uczestniczyć gminy z powiatu kolskiego, które wniosłyby wkład własny. Komisja proponuje,

aby odbywało się to na zasadzie partycypacji tak jak przy inwestycjach drogowych (wniosek

do Zarządu Powiatu Kolskiego stanowi załącznik ID' 4 do protokołu).

a tym zakończono posiedzenie o godz. 1345

Protokołowała

Malwina Morzycka

M o~llJc)A.u-
Przewodniczący

Komisji Gospodarczej
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