
BRZ.0012.3.3.2015
Protokół Nr 3/2015

z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publicznego

odbytego w dniu 19 stycznia 2015r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 1200 przewodnicząca Komisji Prawa i Porządku

Publicznego Genowefa Szurgot, powitała wszystkich obecnych, stwierdził, iż jest wymagane

quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

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

- Andrzej Tomczyk - sekretarz

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

lProjekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu

administracji rządowej.

2.Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014r.

3.0pracowanie planu pracy Komisji na 2015r.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Projekt uchwały w sprawie przejęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z

zakresu administracji rządowej.

Projekt omówił naczelnik PZ 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 2015r. 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 02.02. - 27.02. 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 2 do protokołu).



Ad 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2014r.

Sprawozdanie omówił sekretarz Andrzej Tomczyk (załącznik nr 3 do protokołu).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2014r. odbyła 4 posiedzenia z czego 3 posiedzenia

zorganizowano wspólnie z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Skład Komisji

został powołany Zarządzeniem Starosty Kolskiego nr 120.10.2014 z dnia 10 kwietnia 2014r.

Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Jednym z tematów poruszanych na posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku był

przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski. Zgodnie z

wyjaśnieniami przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kole w woj. podlaskim

ok. 900 m od granicy z Białorusią zidentyfikowano martwego dzika, w którego tkankach

badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym

wykryto materiał genetyczny wirusa afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiono

szczegółowe informacje dot. tej choroby, jak zapewnia przedstawiciel PLW w Kole na terenie

powiatu kolskiego na chwile obecną nie ma zagrożenia w związku z chorobą zakaźną

wirusową u świń i dzików.

Sekretarz Andrzej Tomczyk dodał, że Komisję Bezpieczeństwa i Porządku niepokoi stan

ruiny budynku na Starym Rynku w Kole. Sprawa jak się okazuje jest bardzo skomplikowana,

ponieważ jeden ze współwłaścicieli ruiny hotelu zmarł, a spadkobiercy nie chcą przejąć

spadku, co powoduje przeciągnięcie w czasie sprawy sądowej. Stan budynku nadal jest zły,

grozi zawaleniem i zagraża bezpieczeństwu ludzi. Ogrodzenie, które trzeba było postawić

zajmuje pas drogowy, naliczana jest z tego tytułu opłata. Właściciele budynku wnoszą o

umorzenie kosztów zajęcia pasa drogowego, ale Powiatowy Zarząd Dróg w Kole jedynie

odracza termin zapłaty.

Przystąpiono do dyskusji

Radna Dorota Wieczorek

Czy budynek o którym mowa został wykreślony z rejestru zabytków? Jeżeli budynek zostanie

wykreślony z rejestru budynków to można zmusić właścicieli do wyburzenia budynku.

Sekretarz Andrzej Tomczyk

Sprawa była już załatwiona, ale konserwator został odwołany. Został powołany nowy i

sprawa musi być ponownie rozpatrywana. Pan sekretarz dodał, że ten obiekt jest notorycznie

dewastowany przez mieszkańców. Miasto Koło nie jest zainteresowane wykupem tego

budynku, ponieważ właściciele żądają 3 mln zł za ten obiekt.

Więcej pytań nikt nie zadawał.



Komisja Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Opinia

Komisji stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015r.

Propozycje planu pracy Komisji Prawa i Porządku Publicznego na 2015r. został opracowany

przez przewodniczącą Komisji Genowefę Szurgot. Członkowie nie wnosili uwag do

przedstawionego projektu planu pracy, jednogłośnie go przyjęli. Plan pracy stanowi załącznik

nr 5 do protokołu.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski.

Nikt nie zgłaszał.

Posiedzenie Komisji zakończyło się o godz. 1220.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/ /2015
Rady Powiatu Kolskiego z dn. 29.01.2015r.

Plan pracy

Komisji Prawa i Porządku Publicznego

na 2015 rok

l. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.

2. Współpraca i odbywanie wspólnych posiedzeń z innymi Komisjami Rady Powiatu np.

w sprawie budżetu.

3. Sprawozdanie z działalności za 2014 rok Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

4. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku

publicznego na terenie powiatu w 2014 r.

5. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole o działalności

i występujących zagrożeniach w Powiecie Kolskim w 2014r.w tym Ochotniczych Straży

Pożarnych.

6. Informacja z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 2014r.

7. Utrzymywanie bieżącej współpracy z Powiatową Komisją Bezpieczeństwa i Porządku.

8. Przygotowywanie i opiniowanie propozycji zmian w:

- Statucie Powiatu Kolskiego,

- Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kole.

9. Ocena wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 rok.

10. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

powiatu kolskiego na lata 2016-2021.

II.Analiza i ocena materiałów na sesje Rady Powiatu.

12. Opracowanie planu pracy Komisji na 2016 rok.

13. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisj i w 2015 roku.
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