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Protokół Nr 11/2016

z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego,

odbytego dnia 27 stycznia 2016r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 13.00 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot. Powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, że Komisja

posiada quorum, w posiedzeniu uczestniczyli także:

- Andrzej Tomczyk - sekretarz powiatu

- Zenon Wasiak - naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Zarządzania Kryzysowego

Lista stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Sprawozdanie Starosty Kolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za

2015r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1 Sprawozdanie Starosty Kolskiego z dzialalności Komisji Bezpieczeństwa

Porządku za 2015r.

Sprawozdanie omówił sekretarz Andrzej Tomczyk. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w

2015r. wykonywała obowiązki określone w ustawie w celu realizacji zadań Starosty

Kolskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami

oraz zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu kolskiego.

W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia, w posiedzeniach tych brali udział

również członkowie Komisji Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W dyskusji tematem głównym był stan melioracji wodnej na terenie powiatu kolskiego.

Poruszono temat Kanału Ulgi, Kanał Lubiny i konieczności modernizacji wału

lewobrzeżnego rzeki Warty na Polderze Janów- Radyczny. Naczelnik Zenon Wasiak

poinformował, że organizowane są spotkania 7 r''lr7prl<:tm;vi('ip]~l11i Ur;",ll<rml"1]"kieQoZarządu.

Melioracji i Urządzeń Wodnych, tj. m.in. iem

Sekretarz Andrzej Tomczyk poinformował, że jest szansa na otrzymanie śr dków_-
finansowych przez RZGW w Poznaniu na regulacje Warty w mieście Koło w wysokości

około 30 mln zł. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje aplikować po



środki z WRPO oś priorytetowa IV, środowisko Działanie 4.1 Zapobieganie, likwidacja

skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych.

Radny Jan Stępiński

Jest posiadaczem karty wędkarskiej, jednak Polski Związek Wędkarski wyznacza miejsca do

łowienia ryb. Radny chciałby mieć możliwość łowienia ryb w innych obiektach wodnych, czy

jest możliwość skorygowania takiego prawa?

Naczelnik Zenon Wasiak zorientuje się w temacie.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z pracy

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2015. Opinia stanowi załącznik nr 2 do

protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego

zadań z zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił naczelnik. Zenon Wasiak. Podjęcie uchwały jest konieczne do podpisania

porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie

zawierania umów na prowadzenie badań specjalistycznych dla potrzeb Powiatowej Komisji

Lekarskiej. Przyjęcie od Wojewody Wielkopolskiego zadań publicznych administracji

rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2016r. dotyczą

przeprowadzenia badań lekarskich osób podlegających kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie

kosztów tychże badań. Naczelnik Zenon Wasiak dodał, że w tym roku kwalifikacja wojskowa

zostanie przeprowadzona w dniach 22.02. - 18.03. w Liceum Ogólnokształcącym w Kole.

Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot zadała pytanie czy są jakieś uwagi do

przedstawionego projektu uchwały?

Nikt nie zgłaszał, w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała

przedstawiony projekt uchwały (załącznik nr 3 do protokołu).

Ad 3. Wolne glosy iwnioski.

Przewodnicząca Komisji Genowefa Szurgot poinformowała, że zgłoszano do niej następujące

sprawy:

1. prośba o zainstalowanie elektronicznego pomiaru prędkości na ul. Kolejowej w Kole na

wysokości Zespołu Szkół Technicznych?

2. temat rowerzystów, którzy poruszają SIę WIeczorem bez odpowiednich elementów

odblaskowych.

Komisja Prawa i Porządku Publicznego ustaliła, że pierwsze zapytanie zostanie przekazane

do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Kolskim (załącznik nr 4 do



protokołu) natomiast sprawa rowerzystów zostanie przekazana do Wydziału Ruchu

Drogowego Komendy Policji Powiatowej w Kole ( załącznik nr 5 do protokołu).

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1340.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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