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Protokół Nr 16 /2020

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

z dnia 22 czerwca 2020r.

Posiedzenie o godz. 8.00 otworzył przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli także:

- Łukasz Ziemniak naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

- Mariola Sobczak - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Kole

- Ewa Lewicka- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole.

Lista obecności stanowi załącznik m 1 do protokołu.

Porzqdek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń przez

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w
okresie od dnia 01.01.20 19r. do dnia 31.12.2020r. projektu "Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/331/2018 Rady Powiatu
Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w
okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: "Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.

5. Informacj a z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 20 19r.

6. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Łukasz Ziemniak. Dyrektor SP ZOZ w Kole wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na



wynajęcie pomieszczeń o łącznej powierzchni 191,83 rrr' do 31.12.2020r. dla Centrum

Medycznego Multimed Tadeusz Jucyk - Spółka Jawna z siedzibą w Koninie, na świadczenie

usług w zakresie medycznym. Część pomieszczeń objętych wnioskiem użytkowane było

dotychczas przez Centrum Medyczne Multimed.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy

użyczenia.

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Wydziału Nieruchomości i Ochrony Środowiska

Łukasz Ziemniak. Dyrektor ZSRCKU im. Stanisława Staszica w Kościelcu dnia 20.05.2020 r.

zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres sześciu

lat pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, a

Stowarzyszeniem Wspierającym Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU w Kościelcu.

Przedmiotem użyczenia będzie aula szkoły, a także zaplecze magazynowe, którego Powiat

Kolski jest właścicielem, a Użyczający trwałym zarządcą.

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/138/2019 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 28.11.2019r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r. projektu "Aktywizacja

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (V)"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt przedstawiła dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Wojewódzki Urząd Pracy w

Poznaniu w konsekwencji pandemii wywołanej przez COVID-19 i działań podejmowanych

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających walkę z jej skutkami,

uruchomił nowe instrumenty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Wobec

powyższego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwiększył kwotę projektu na realizację

nowych zadań powierzonych PUP w Kole. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega

ogólna wartość projektu, która wyniesie po zmianach 5 435 757,06 zł (w 2019r. -



1 125953,02 zł, w 2020 r. - 1 848571,48 zł, w 2021 r. - 1 205696,26 zł i w 2022 r. - 1 255

536,30 zł).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Ad 4. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr L1/331/2018 Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 30.08.2018r. w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do

realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 do dnia 31.12.2020 projektu: "Aktywizacja

osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" współfinansowanego

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt przedstawiła dyrektor PUP w Kole Mariola Sobczak. Wojewódzki Urząd Pracy w

Poznaniu w konsekwencji pandemii wywołanej przez COVID-19 i działań podejmowanych w

ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wspierających walkę z jej skutkami, uruchomił

nowe instrumenty mające na celu przeciwdziałanie skutkom pandemii. Wobec powyższego

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zwiększył kwotę projektu na realizację nowych zadań

powierzonych PUP w Kole. W związku z zaistniałą sytuacją zmianie ulega ogólna wartość

projektu, która wyniesie po zmianach 6 652 790,82 zł (w 2019 r. - 1 576075,15 zł, w 2020 r.

- 1 796214,19 zł, w 2021 r. - 1 837520,63 zł i w 2022 r. - 1 442980,85 zł).

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Gospodarczej w wyniku

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr

2 do protokołu.

Ad 5. Informacja z działalności Powiatowego Inspektora Sanitarnego za 2019r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole Ewa Lewicka przedstawiła bardzo

dokładną informację na piśmie. Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji

Sanitarnej powiatu kolskiego w roku 2019 było promowanie zdrowego stylu życia, nadzór

nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz bezpieczeństwem zdrowotnym wody,

przeciwdziałanie powstawaniu chorób i zaburzeń zdrowia, w tym chorób zakaźnych,

niezakaźnych. Ocena sanitarna powiatu kolskiego w 2019r. była dobra, nie stanowiła

zagrożeń.

Pani Ewa Lewicka dużo uwagi poświęciła na omówienie zagadnień dot.:



nielegalnego składowiska odpadów w miejscowości Szołajdy gmma Chodów.

W miejscowości Szołajdy zostały ulokowane substancje niebezpieczne, składowane w

budynkach gospodarczych oraz w naczepie samochodu ciężarowego. Na prośbę Sanepidu

Wójt gminy wystosował okólnik do mieszkańców wsi o zgłaszanie do lekarza jakiekolwiek

niepokojących objawów;

nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do zbiorowego

zaopatrzenia w wodę do spożycia przez mieszkańców powiatu kolskiego wykorzystywane są

wyłącznie ujęcia podziemne. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kole w 2019

roku nadzorowała 26 wodociągów sieciowych oraz 4 inne podmioty zaopatrujące w wodę;

- w roku sprawozdawczym Inspekcja Sanitarna obchodziła jubileusz 100-lecia służb

sanitarnych oraz 65-lecia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce. W

Poznaniu odbyła się uroczysta Gala, na której p. Lewicka otrzymała Odznaczenie Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę na rzecz zdrowia publicznego. Natomiast

pracownicy Inspekcji otrzymali nadane przez Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego

Odznaki Honorowe "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Odznaki wręczał Starosta Kolski

Robert Kropidłowski.

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Powiatu Kolskiego stanowi załqcznik

nr 3 do protokołu.

Ad 6. Wolne glosy i wnioski.

Komisja ustalił, że w III kwartale zostanie przeprowadzone wyjazdowe posiedzenie Komisji

Gospodarczej. Komisja wraz z dyrektorem PZD w Kole dokona wyboru odcinków dróg, które

zostaną zwizytowane.

Ustalono także, że do Zarządu Powiatu Kolskiego zostanie wystosowany wniosek w sprawie

wykonania prac polegających na wykoszeniu rowów przy drogach powiatowych, szczególnie

chodzi o oczyszczenie odcinków dróg gdzie są skrzyżowania i łuki. Wniosek Komisji stanowi

załqcznik nr 3 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 9.00

Protokółowała:

Malwina Morzycka
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