
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO
BRZ.0012.1.8.2021

Protokół Nr 31 /2021 

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów 

odbytego w dniu 20 sierpnia 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 9.00 w trybie zdalnym za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. Obrady prowadził przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. Każdy z 

członków Komisji potwierdził, iż spełnia techniczne możliwości udziału w posiedzeniu, tj. dysponuje 

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu 

uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 

do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 

2021r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach 

kształtuje się w kwocie 109 767 346,95 zł.

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł w dziale ochrona zdrowia. Zmniejsza 

się plan dotacji celowych na 2021r. celem dostosowania poziomu środków do zakresu 

realizowanych zadań.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 213 971,00 zł

a) Działalność usługowa o kwotę 27 250,00 zł. Zwiększa się plan dochodów z tytułu środków 

pozyskanych z Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (20 000,00 zł) oraz 

zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem dla PINB w Kole na doposażenie 



w niezbędny sprzęt komputerowy w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji nadzoru 

budowlanego ( 7 500,00 zł)

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 132 066,00 zł. Zwiększono plan 

dotacji celowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

c) Pomoc społeczna o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok dla Domu 

Pomocy Społecznej przy ul. Poniatowskiego 21 w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie wy

datków remontowych

d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4 900,00 zł. Zwiększa się plan docho

dów w Starostwie Powiatowym w Kole z tytułu otrzymania środków z Krajowego Funduszu Szko

leniowego (KFS), stanowiącego wydzieloną część Funduszu Pracy (kwota 4 000,00 zł) oraz zwięk

sza się plan dochodów w PUP w Kole z tytułu zrealizowanych dochodów pochodzących z egzekucji 

kosztów zastępstwa egzekucyjnego (900 zł)

e) Rodzina o kwotę 24 755,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2021 rok z przeznaczeniem 

na realizację ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 121 995 283,35 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 283 067,30 zł na działy:

a) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 8 096,00 zł

b) Różne rozliczenia o kwotę 85 770,00 zł

c) Oświata i wychowanie o kwotę 61 251,30 zł

d) Ochrona zdrowia o kwotę 100 000,00 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 27 950,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków w ww. działach celem urealnienia planu wydatków.

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 656 959,30 zł

a) Transport i łączność o kwotę 34 417,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z 

przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Środki na ten 

cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

b) Działalność usługowa o kwotę 27 250,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie 

Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji i przeglądu szczegółowej 

osnowy wysokościowej na terenie powiatu kolskiego stanowiącej pierwszy etap prac wdrożenia 

układu wysokości PL-EVRF2007-NH. Środki z ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dochodów 



w rozdz. 71012. Ponad to zwiększa się plan wydatków w PINB w Kole o kwotę 7 250,00 zł z 

przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w związku z wdrożeniem procesu cyfryzacji 

nadzoru budowlanego. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowych na 

2021 rok.

c) Administracja publiczna o kwotę 159 187,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie 

Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi od 

wynagrodzeń (154 577,00 zł - środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych) oraz 

opłacenie kosztów za naukę pracownika na studiach podyplomowych (4 000,00 zł - środki 

pochodzą ze zwiększenia planu dochodów).

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 160 162,00 zł. Przeznacza się 

m.in. w ramach Funduszu Wsparcia, kwotę 20 000,00 zł dla KPPSP w Kole na dofinansowanie 

zadania pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia do zapobiegania i likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej z 

terenu województwa wielkopolskiego. Pozostałe środki przeznacza się na nagrody uznaniowe 

dla służby cywilnej, nagrody dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, zakup sprzętu 

niezbędnego do uruchomienia systemu EZD.

e) Oświata i wychowanie o kwotę 68 711,30 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w Kole.

f) Pomoc społeczna o kwotę 69 242,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. 

Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wydatki remontowe. Ponad to zwiększa się plan 

wydatków w PCPR w Kole w wysokości 19 242,00 zł na regulację wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi od wynagrodzeń. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

g) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 49 713,00 zł. Zwiększa się plan 

wydatków w PUP w Kole z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi (48 813,00 zł) 

oraz wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego (umowa zlecenia plus pochodne - 900,00 zł).

h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60 650,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w 

Kole z przeznaczeniem wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika, zakup usług pozostałych, 

podróże służbowe krajowe. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy paragrafami w 

planie finansowym Jednostki oraz z rezerwy celowej na wypłatę odpraw dla nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Środki w wysokości 7 000,00 

zł planuje się wydatkować na zakup testów i arkuszy psychologicznych niezbędnych do wyko

nywania badań przez nauczycieli - psychologów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy 

paragrafami w planie finansowym Jednostki.



i) Rodzina o kwotę 27 627,00 zł. W ramach zadań zleconych zwiększa się plan wydatków w PCPR 

w Kole z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500+". Środki na ten cel pochodzą ze 

zwiększenia planu dotacji celowych na 2021 rok. W ramach zadań własnych zwiększa się plan 

wydatków w PCPR w Kole z przeznaczeniem na regulację płac wraz z pochodnymi

III. Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 259 921,00 zł

Zwiększa się plan przychodów pochodzących z tytułu nadwyżki budżetowej o kwotę 259 921,00 zł 

Dyskusji nad projektem uchwały nie było. Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku 

głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. projekty uchwały.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2021-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z 

następujących przyczyn:

1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o kwotę 259 921,00 zł, z tytułu 

nadwyżki budżetowej;

2. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok dokonanych Uchwałą Rady Powiatu 

Kolskiego;

3. Wprowadzenia zmian w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn.:

a) „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej" o kwotę 328 484,24 zł w 2021 roku (umowa została 

zawarta z Operatorem na wykonanie w/w zadania do 31.08.2021 r.). Kwotę 328 484,24 zł 

przenosi się do nowego przedsięwzięcia pn.: „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) 

w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022"

b) „Realizacja zadań własnych organizatora (powiatu) w zakresie przewozów autobusowych o 

charakterze użyteczności publicznej na lata 2021/2022". Łączne nakłady finansowe: 920 835,44 

zł

c) „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie krajowym i 

zagranicznym" poprzez przeniesienie do wydatków na 2021 rok niewykorzystanych w 2020 

roku środków finansowych w wysokości 28 344,90 zł



d) „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w 

Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27" poprzez przeniesienie do wydatków na

2021 rok niewykorzystanych w 2020 roku środków finansowych w wysokości 9 704,70 zł

e) „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa Powiato

wego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27" poprzez przenie

sienie do wydatków na 2021 rok niewykorzystanych w 2020 roku środków finansowych w wy

sokości 12 765,49 zł

f) Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z; „Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG 

biofeedback" na: „W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup aparatu 5 kanałowego do terapii EEG 

biofeedback".

g) Dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia z: „Zakup przenośnego urządzenia do treningu słu

chowego" na: „W Kole wiedzy i kompetencji - Zakup przenośnego urządzenia do treningu słucho

wego".

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali ww. projekt 

uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach członkowie Komisji poruszyli następujące tematy:

1) złożonych przez Powiat Kolski wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - 

Program Inwestycji Strategicznych opublikowanego. Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że w 

ramach priorytet 1: w tym, na zadania w obszarze budowa lub modernizacja infrastruktury 

drogowej złożono 2 wnioski: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica - 

Grzegorzew". Przewidywana wartość inwestycji - 6.000.000,00 zł. Przewidywana wartość 

dofinasowania (95%) - 5.700.000,00 zł. Przewidywana wartość wkładu własnego (5%) - 

300.000,00 zł. „Budowa ulicy Toruńskiej w Kłodawie". Przewidywana wartość inwestycji - 

2.500.000,00 zł. Przewidywana wartość dofinasowania (95%) - 2.375.000,00 zł. Przewidywana 

wartość wkładu własnego (5%) - 125.000,00 zł. W ramach priorytet 2: w tym, na zadania w 

obszarze budowa lub modernizacja infrastruktury sportowej złożono 1 wniosek „Budowa sali 

gimnastycznej przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu". 

Przewidywana wartość inwestycji - 6.000.000,00 zł. Przewidywana wartość dofinasowania (90%) 

- 5.400.000,00 zł. Przewidywana wartość wkładu własnego (10%) - 600.000,00 zł. Po decyzji 

Prezesa Rady Ministrów o objęciu danej inwestycji dofinansowaniem ze środków programu, BGK 



wystawia promesę wstępną, dzięki której JST może uruchomić postępowanie zakupowe 

niezbędne do realizacji inwestycji.

2) Terminu ogłoszenia przetargu w zakresie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie 

Powiatu Kolskiego.

3) o konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Opiekuńczo - Edukacyjno - Wychowawczego w 

Kole przy ul. Kolejowej 13, 62-600 Koło.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.10.15

Protokółowała

Malwina Morzycka

Komisji Budżetu i Finansó

Przewodniczący

arosław Sobański


