
Protokół Nr XV/2015

BRZ.0002.15.2014

z XV sesji Rady Powiatu Kolskiego

odbytej w dniu 29 grudnia 2015r.

1. Otwarcie sesji

Otwarcia obrad XV sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał przewodniczący Rady Powiatu

Marek Tomicki o godz. 1300
.

2.Powitanie gości.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki powitał radnych, przewodniczącego Rady Gminy

Olszówka Pawła Lasotę, naczelników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych,

przedstawicieli partii politycznych, media oraz wszystkich obecnych.

3.Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 20 radnych. Lista obecności w załączeniu, stanowi załącznik nr 1

do protokołu.

4.Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.

Przewodniczący Rady poinformował, że do chwili rozpoczęcia sesji nie wniesiono uwag do

protokołów, sam zapoznał się z protokołami i je podpisał.

Przewodniczący rady Marek Tomicki proponuje zmiany do porządku obrad:

l. Po punkcie 9 wprowadzić jako punkt 10: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr

XIII/95/20 15 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie

wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

2. Po punkcie 10 wprowadzić jako punkt 11: Podjęcie uchwały w sprawie zgody na

rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

3. Po punkcie 11 wprowadzić jako punkt 12: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

4. Po punkcie 12 wprowadzić jako punkt 13: Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian budżecie powiatu na 2015r.

Pozostałe punkty zostaną przesunięte o jeden.

Więcej uwag nikt nie zgłaszał, w związku z czym przewodniczący rady poddał pod

głosowanie zgłoszone wnioski. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O,

wstrzymało się - O. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.



Następnie przewodniczący rady poddał pod głosowanie porządek obrad po dokonanych

zmianach. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się - O.

Porządek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady Powiatu.

2. Powitanie.

3. Stwierdzenie quorum.

4. Przyjęcie protokołu z XIII i XIV sesji.

5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

6. Zapytania i interpelacje.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2016 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na rok 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2016 r.

10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Powiatu Kolskiego z

dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem

roku budżetowego 2015.

13. Podjęcie uchwały wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2015r.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na

lata 2016-2021.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata

2016-2021,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021,

- głosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata



2016-2021 wraz z poprawkami.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2016r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym Komisji Budżetu i

Finansów,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie

poprawek do projektu budżetu Powiatu Kolskiego na 2016 r.,

- dyskusja,

- głosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2016r.,

- głosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz z poprawkami.

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

17. Wolne głosy i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad 5. Informacja Starosty z działalności międzysesyjnej Zarządu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu

za miesiąc grudzień 2015r. oraz informację z działalności wydziałów i jednostek zespolonych

za okres od 21.11. do 18.12.20 15r. Materiały te stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

W swoim wystąpieniu Starosta Wieńczysław Oblizajek wspomniał, że opracowana została

koncepcja projektowo - kosztorysowa adaptacji pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w

Kole na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kole.

Dodatkowo trwają pracę dotyczące sporządzenia dokumentacji konkursowej wspólnie z

powiatem tureckim w ramach pozyskania środków z UE na potrzeby kształcenia młodzieży w

naszych szkołach. Tytuł projektu jaki został zgłoszony przez oba powiaty to "Nowoczesne

technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru

funkcjonowania powiatów tureckiego i kolskiego". 13 milionów 300 tysięcy złotych - tyle na

rozwój szkolnictwa zawodowego otrzymają powiaty turecki i kolski.

Na koniec Pan Starosta poinformował, że w projekcie budżetu powiatu na 2016r. Zarząd

Powiatu proponuje umieszczenie kwoty około l 300000 zł na remont ul. Opałki i ul.

Składowej w Kole. Powiat Kolski złożył wniosek o dofinansowanie do ww. zadania w

ramach środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata

2016-2019. Są już wyniki, jesteśmy na 3 miejscu.

Ad 6. Zapytania i interpelacje.

Nikt nie zgłaszał interpelacji.



Ad 7. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na

2016 r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rocznego planu pracy Rady Powiatu Kolskiego na 2016 rok. W głosowaniu brało udział 20

radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta,

oznaczona Nr XV/99/2015 i stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady

Powiatu Kolskiego na rok 2016.

Plan kontroli odczytał przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski. Uwag do

przedstawionego projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok nie było w

związku, z czym przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie

projekt uchwały w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Kolskiego na 2016r. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw- 0,

wstrzymało się - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XVIlOO/2015 i

stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu

Kolskiego na 2016 r.

Przewodniczący rady Marek Tomicki poinformował, że radni otrzymali projekt uchwały wraz

z materiałami na sesję. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Powiatu Kolskiego na 2016 r. W głosowaniu

brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została

podjęta, oznaczona Nr XV/I01l2015 i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 10. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII1/95/2015 Rady Powiatu

Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie

udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Projekt przedstawił sekretarz Andrzej Tomczyk. W poprzedniej uchwale rue było

wyszczególnionych kwot udziału finansowego Powiatu Kolskiego, wyliczonego na podstawie

iloczynu ilości mieszkańców i kosztu na jednego mieszkańca Powiatu Kolskiego. Kwoty te

wynoszą 466450,20 zł w roku 2016 i 2017.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.



Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały sprawie w

zmiany uchwały Nr XIII/95/2015 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 26 listopada 2015 roku w

sprawie wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu W głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XVIl 02/20 l 5 i stanowi załącznik nr 6 do

protokołu.

Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem odczytał wiceprzewodniczący rady Marek

Kowalewski. Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W głosowaniu brało udział 20 radnych, za -

20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr

XV 1103/2015 i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z

upływem roku budżetowego 2015.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że uchwała została wywołana w związku z

informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o braku możliwości realizacji

zadania pn. " Przebudowa drogi powiatowej nr 3470P na odcinku ul. Sienkiewicza w Kole".

Przyczynami powstałych opóźnień są nieterminowość usuwania kolizji energetycznych

Energa Operator S.A. oraz opieszałość wykonawcy.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. W

głosowaniu brało udział 20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O.

Uchwała została podjęta, oznaczona Nr XV 1104/2015 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Ad 13. Podjęcie uchwały wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2015r.

Projekt uchwały przedstawił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wydatki budżetu powiatu

zmniejsza się o kwotę 71 000 zł na dział:

- obsługa długu publicznego - 51 000 zł zmniejsza SIę plan wydatków w Starostwie

Powiatowym w zakresie odsetek od kredytów bankowych

- oświata i wychowanie - 20000 zł zmniejszenie planu wydatków w ZSE-A w Kole celem

dostosowania planu do potrzeb jednostki.

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 71 000 zł na dział oświata i wychowanie i jest

to zwiększona dotacja z budżetu powiatu o kwotę 51 000 zl dla Stowarzyszenia "Z Edukacją



w Przyszłość" w Korzeczniku z przeznaczeniem na kursy kwalifikacyjne kursu zawodowego.

Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w Starostwie powiatowym w

Kole w rozdz. 75702. Pozostałe środki w wysokości 20 000 zł zostaną przeznaczone na

uzupełnienie środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w ZSE-A.

Środki pochodzą z przesunięć między §§.

Nikt z radnych nie wnosił uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r. W głosowaniu brało udział 20 radnych,

za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Uchwała została podjęta, oznaczona Nr

XV11OS/2015 i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Ad 14. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego

na lata 2016-2021.

- przedstawienie projektu uchwały przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że wieloletnia prognoza finansowa

powiatu kolskiego po autopoprawkach została przygotowana na lata 2016-2021 ze

względu na prognozy spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów bankowych, których

spłata upływa w 2021. Natomiast wydatki związane z potencjalną spłatą poręczenia

wynikająca z umowy poręczenia dwóch kredytów bankowych zaciągniętych przez SP

ZOZ w Kole kończą się w 2025 roku.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków w 2016r. wynikają z projektu budżetu

powiatu na 2016 rok, natomiast w latach 2017-2021 oparte są na planowanych przez

Ministerstwo Finansów wskaźnikach inflacji.

Na koniec wystąpienia Starosta zwrócił się z prośbą do radnych o zatwierdzenie projektu

uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-

2021 wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

- odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu, w tym opinii Komisji Budżetu i

Finansów,

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Mieczysław Pusty odczytał pozytywną

opinię Komisji do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2016-2021. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Pozytywne opinie do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata

2016-2021 przedstawili przewodniczący Komisji:

- Gospodarczej - Rafał Ławniczak



- Prawa i Porządku Publicznego- Genowefa Szurgot

- Spraw Społecznych - Janina Roszkiewicz

- Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Albin Rudniak

- Rewizyjnej- Grzegorz Fiałkowski

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Domański odczytał Uchwałę

Nr SO-0957/50/5/Ko/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie

wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2021. Opinia jest

pozytywna. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021,

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak odczytał w imieniu Zarządu Powiatu autopoprawki do

wieloletniej prognozy finansowej, które dotyczą:

- zmian wprowadzonych autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej powiatu na

2016 rok

- uwzględnienia zmian dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, gdzie zakładano

podpisanie umów zleceń. Jednak w związku z brakiem wytycznych oraz stanowiska w tej

sprawie adwokatów i radców prawnych rozliczenie ich będzie odbywało się w zakresie

świadczonych usług.

- uaktualnienia zapisów wynikających z Uchwały Nr SO-0957/50/5/Ko/2015 Składu

Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r.

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

- dyskusja,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki otworzył dyskusję.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

- glosowanie w sprawie poprawek do projektu wieloletniej prognozy finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2016-2021,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu

kolskiego na lata 2016-2021. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw -

O, wstrzymało się od głosu - O. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

- glosowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-

2021 wraz Z poprawkami.



Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2016-2021 wraz z

poprawkami. W głosowaniu uczestniczyło 20 radnych, za -20, przeciw - O, wstrzymało

się od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XV1106/20 15

i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Ad 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Kolskiego na 2016r.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Starostę Kolskiego,

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że w projekcie budżetu powiatu plan

dochodów po autopoprawkach wynosi 75301 580,00 zł, na te kwotę składają się:

dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 10025 152,00 zł, co stanowi 13,3 %

planu dochodów,

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób prawnych

w kwocie - 400 OOO,OOzł,co stanowi 0,5 % planu dochodów i osób fizycznych

w kwocie 12401 323,00 zł, co stanowi 16,5 % planu dochodów.

subwencja ogólna w kwocie 37 568 904,00 zł, co stanowi 49,9 % w planie dochodów,

na którą składają się: część oświatowa - 29479487,00 zł, część wyrównawcza -

6 526 305,00 zł, część równoważąca - 1 563 112,00 zł.

środki pochodzące z Kopalni Węgla Brunatnego S.A. Konin, w ramach napraw szkód

górniczych, przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej

Nr 3206P Łuczywno- Drzewce"- 4 000 000 zł

dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Gminy Miejskiej Koło na

realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3465P- ul. Opałki i nr 3477P

- ul. Składowa w Kole"- l 300000,00 zł

pozostałe dochody w tym własne w kwocie 9606201,00 zł, co stanowi 12,8 % planu

dochodów ogółem w tym z tytułu opłat komunikacyjnych 1 600000,00 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok zaplanowano w kwocie - 74285516,08 zł, na tę

kwotę składają się:

wydatki realizowane z dotacji celowych w kwocie 10025 152,00 zł, co stanowi 13,5

% wydatków ogółem.

Dotyczą one prac geodezyjno-kartograficznych, nadzoru budowlanego,

gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, państwowej straży pożarnej,

utrzymania domów pomocy społecznej, ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń

dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, kwalifikacji

wojskowej, orzekania o stopniu niepełnosprawności, obrony cywilnej.



pozostałe wydatki w kwocie 64 260 364,08 zł, co stanowi 86,5 % wydatków ogółem,

dotyczą utrzymania szkół średnich, dróg powiatowych, rynku pracy, rodzin

zastępczych, administracji samorządowej, promocji powiatu.

Na zadania inwestycyjne planowana jest kwota 8 495 716,00 zł co stanowi 11,4 % planu

wydatków ogółem. Planowane inwestycje to m.in:

- budowy drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce - 4 000 000,00 zł.

- przebudowa drogi powiatowej nr 3465P - ul. Opałki i nr 3477P - ul. Składowa w Kole -

2 502 716,00 zł

Zabezpiecza się także kwotę l 500 000,00 zł na rezerwę inwestycyjną i zakupy

inwestycyjne drogowe. Dodatkowo planuje się w roku 2016 dotację celową dla Gminy

Babiak na realizację zadania pn.: "Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac

Wolności, Wiosny Ludów" na odcinku o dł. 804,47 m.

Starosta Wieńczysław Oblizajek poinformował, że Zarząd Powiatu dokonał analizy opinii

i wniosków Komisji Rady Powiatu dotyczących budżetu powiatu na 2016r. Zarząd

utożsamia się z nimi, jednak ich realizację uzależnia od sytuacji finansowej budżetu

powiatu.

Na zakończenie wystąpienia Starosta zwrócił SIę do Rady Powiatu o zatwierdzenie

przedstawionego projektu budżetu powiatu na 2016 rok wraz z autopoprawkami.

Wystąpienie Starosty stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Odczytanie opinii stałych Komisji Rady Powiatu w tym opinii Komisji Budżetu

i Finansów,

Przewodniczący Rady Marek Tomicki poprosił przewodniczącego Komisji Budżetu

Finansów o przedstawienie opinii o projekcie budżetu powiatu na 2016r. Opinię Komisji

odczytał przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty, opinia jest pozytywna i stanowi

załącznik nr 16 do protokołu.

W imieniu Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarczej, Komisji Prawa

i Porządku Publicznego, Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz

Komisji Rewizyjnej - pozytywną opinię odczytała przewodnicząca Genowefa Szurgot.

- Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Kowalewski odczytał Uchwałę

Nr SO-0952/50/5/Ko/20 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały

budżetowej Powiatu Kolskiego na 2016 rok. Opinia jest pozytywna. Uchwała stanowi

załącznik nr 17 do protokołu.



- przedstawienie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek

do projektu budżetu powiatu kolskiego na 2016 rok

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił Uchwałę Nr 0025.50.68.2015 Zarządu Powiatu

Kolskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie wniosku o wprowadzenie poprawek do

projektu budżetu powiatu kolskiego na 20 15r. Wynikają one m. in. z:

Uchwały Nr SO-0952/50/5/Ko/20 15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015r.

- korekt projektów planów finansowych Bursy Szkolnej i ZS ReKU w Kościelcu

Przedstawiona uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

- Dyskusja,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki otworzył dyskusję.

Radny Jan Stępiński

Stanowisko Klubu Prawa i Sprawiedliwości w kwestii omawianego projektu budżetu powiatu

kolskiego na 2016r. jest następujące: w przyszłorocznym budżecie należy dokładnie

przeanalizować zasadność wydatkowania środków na oświatę z uwagi na fakt, że ubywa

uczniów, a kwota przeznaczana na oświatę nie ulega zmniejszeniu. Pan Starosta Wieńczysław

Oblizajek w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił projekt budżetu na 2016r.

informując Radę Powiatu o dochodach i wydatkach, a także o planowanej rezerwie

finansowej, która może być zagospodarowana na nieprzewidziane zdarzenia. Istotną kwestię

stanowią także wydatki na transport i łączność. Zdaniem radnych z Klubu PiS ilość środków

w tym dziale jest za mała, w związku z tym należy maksymalnie zmobilizować pracowników

zajmujących SIę sprawami pozyskiwania środków unijnych, aby jak najwięcej środków

przeznaczyć na poprawę jakości infrastruktury drogowej w powiecie. Klub Prawa i

Sprawiedliwości docenia pracę Zarządu Powiatu i pracowników Starostwa Powiatowego w

związku z opracowaniem projektu budżetu na 2016r. i jednomyślnie poprze ww. projekt

uchwały.

Radny Mieczysław Pusty

Przedstawiony projekt budżetu powiatu na 2016r. jest wyjściowy, prawdopodobnie będzie on

kilkakrotnie modyfikowany przez Radę Powiatu w trakcie roku budżetowego. Cieszy fakt

pozyskania środków na przebudowę ul. Opałki i ul. Składowej w Kole, oby jak najwięcej

takich inwestycji w powiecie się zdarzało. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego również

jednomyślnie zagłosuje za przedstawionym projektem budżetu powiatu na 20 16r.

W dyskusji więcej nikt nie zabrał głosu.



- glosowanie w sprawie poprawek do projektu budżetu na 2016r.,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie poprawki

wprowadzone przez Zarząd Powiatu do projektu budżetu. W głosowaniu uczestniczyło

20 radnych, za - 20, przeciw - O, wstrzymało się od głosu - O. Poprawki zostały przyjęte

jednogłośnie.

- Glosowanie w sprawie projektu uchwały budżetowej wraz Z przyjętymi poprawkami,

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki poddał pod głosowanie projekt uchwały

w sprawie budżetu powiatu kolskiego na 20 16r. wraz z przyjętymi poprawkami.

W głosowaniu jawnym uczestniczyło 20 radnych, za - 20, przeciw - 0, wstrzymało się

od głosu - O. Uchwała została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr XV/I07/2015

i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Starosta Wieńczysław Oblizajek w imieniu Zarządu Powiatu, Skarbnika, wydziałów

i jednostek dziękuje za jednogłośne uchwalenie budżetu.

Ad 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Nie było.

Ad 17. Wolne glosy i wnioski.

Przewodniczący rady Marek Tomicki zaprosił wszystkich radnych na sesję uroczystą, która

odbędzie się o godz. 1430.

Ad 18. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Marek Tomicki zamknął obrady XV sesji o godz. 1430.

Protokołowała:

Malwina Morzycka

PrL I'owia.
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