
BRZ.0012.1.10.2015
Protokół Nr 10/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego dnia 26 października 2015r.

Posiedzenie o godz. 14.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik

Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 1'.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Babiak w

2016 roku

3. Wolne głosy i wnioski.

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

2015 r.

Pani naczelnik przedstawiła proponowane przez Zarząd Powiatu Kolskiego zrruany. Plan

dochodów po zmianach kształtuje się w kwocie 75 143 991,41 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 232 417,00 zł na działy:

a) oświata i wychowanie - 1 000,00 zł (dotacja otrzymana w ramach rezerwy celowej, z

przeznaczeniem na zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych

zgodnie z programem rządowym .Ksiązki naszych marzeń")

b) pomoc społeczna - 231 417,00 zł (zwiększa się plan dochodów w kwocie 62 000,00 zł

z tytułu wpływów na dofinansowanie dziecka w placówce opiekuńczo-

wychowawczej; kwota 28 000,00 zł z tytułu wpływów na dofinansowanie dziecka w

rodzinie zastępczej; kwota 141417,00 zł zwiększenie dotacji celowej dla DPS w Kole

na 20151'. od Wojewody Wielkopolskiego)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 76 865 461,62 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 328 052, 00 zł na dział:

a) administracja publiczna- kwota 20 000,00 zł

b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 16 251,00 zł

c) różne rozliczenia -- 53 141,00 zł

d) oświata i wychowanie - 224 857,00 zł

e) ochrona zdrowia _..400,00 zł



f) pomoc społeczna- 13 403,00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 560 469,00 zł na działy:

a) administracja publiczna - 20 000,00 zł (wydatki związane z remontem w Starostwie

Powiatowym)

b) bezpieczeństwo publiczne ochrona przeciwpożarowa - 16 251,00 zł (z

przeznaczeniem na zakupy rzeczowe)

c) oświata i wychowanie - 217 315,00 zł

- szkoły podstawowe specjalne - kwota 17 658,00 zł z czego: l 250,00 zł przeznacza

się na zakup książek nie będących podręcznikami, w ramach programu rządowego

"Książki naszych marzeń"; kwota 6 408,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia

Edukacji Narodowej; kwota 10000,00 zł przeznaczona będzie na "Opracowanie

koncepcji projektowo- kosztorysowej adaptacji pomieszczeń ZST w Kole i BS w Kole

na potrzeby SOS- W w Kole"

- licea ogólnokształcące - kwota 40538,00 zł (LO w Kole - kwota 21 402,00 zł, z

czego 15 000 zł adaptacja pomieszczenia piwnicy na salę ćwiczeń dla dziewcząt;

kwota 6402,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

ZSP w Kłodawie - kwota 19 136,00 zł z czego 17000 zł uzupełnienie środków na

wynagrodzenia, 2 136,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej)

- szkoły zawodowe - kwota 159 119,00 zł (ZST w Kole - 41 539,00 zł z czego -

32997,00 zł stanowi wypłata odprawy pośmiertnej i dodatkowego wynagrodzenia

rocznego a kwota 8 542,00 zł na nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

ZSE-A w Kole 6 402,00 nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej;

ZSP w Kłodawie - 104771,00 zł uzupełnienie środków na wynagrodzenia;

ZSRCKU w Kościelcu 6407,00 zł nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji

Narodowej)

d) ochrona zdrowia - 50 400,00 zł (kwota 50 000 zł stanowi dotacje z budżetu powiatu

dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup sprzętu medycznego

na potrzeby Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Kole", natomiast kwota 400 zł

przeznaczona zostanie na orgamzację XXII Konferencji Kardiologiczno-

Chirurgicznej)

e) pomoc społeczna - 244820,00 zł

- placówki opiekuńczo- wychowawcze - 73 500,00 zł dofinansowanie pobytu dzieci w

placówkach opiekuńczo- wychowawczych;



- domy pomocy społecznej - kwota 141 417,00 zł - dotacja dla DPS ul. Blizna w Kole

- 79378,00 zł; zwiększa się plan wydatków w DPS ul. Poniatowskiego w Kole -

62039,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, zakup

energii oraz na zapłatę za usługi);

- rodziny zastępcze - 16 500,00 zł dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach

zastępczych;

- powiatowe centra pomocy rodzinie - 13403,00 zł środki wydatkowane na regulacje

płac pracowników.

f) edukacyjna opieka wychowawcza- 8 542,00 zł (nagrody Starosty z okazji Dnia

Edukacji Narodowej dla Poradni Psycholcgiczno- Pedagogicznej w Kole w kwocie

4271,00 zł oraz dla pracowników Bursy Szkolnej w Kole kwota 42170,00 zł)

g) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 3 141,00 zł dotacja dla PiMBP w Kole na

realizację zadania z dziedziny upowszechniania dóbr kultury w zakresie sprowadzenia

gazet kolskich z zasobów Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im.

Wasyla Stefanka, chodzi o czasopisma z lat międzywojennych.

Pani Amelia Woźniak poinformowała, że będą dodatkowe zmian na sesji Rady Powiatu,

dotyczą one:

a) zwiększenia planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaną pomocą finansową

z Gm. Kłodawa na zadanie pn.: "Remont chodników w ciągu dróg powiatowych w

miejscowości Kłodawa" - 50 000,00 zł;

b) zwiększenie planu dotacji celowych w ramach rezerwy celowej na 2015r. z

przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, zakup materiałów edukacyjnych

imateriałów ćwiczeniowych - 5 804,36 zł;

c) zwiększa się dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego dla DPS w Kole

ul. Poniatowskiego 25 - 14666,00 zł i DPS w Kole ul. Blizna 8799,00 zł;

(dodatkowe zmiany stanowią załącznik nr 2 do protokołu)

Przystąpiono do dyskusji

Radny Mieczysław Pusty

Kiedy planowany jest termin przemesrema uczniów SOS- W w Kole do ZST na

ul. Kolejowej w Kole?

Radny Józef Rybicki

Planowane jest przeniesie uczniów do września 20161'.



Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie

Babiak w 2016 roku

Zarząd Powiatu proponuje udzielenie pomocy finansowej Gminie Babiak w formie dotacji

celowej w kwocie 150000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa ulic położonych na terenie m. Babiak: Plac Wolności, Wiosna Ludów" na

odcinku o długości 804,47 m. Gmina Babiak składa wniosek do Wojewody Wielkopolskiego

o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury

drogowej na lata 2016-2019".

Radni nie wnosili uwag do przedstawionych projektów uchwał i poprzez aklamacje

pozytywnie je zaopiniowali. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne glosy i wnioski

Radny Jan Stępiński

Czy wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Kole pismo od burmistrza miasta Koła dot.

dofinansowania do remontu ul. Grodzkiej w Kole?

Radny Józef Rybicki

Remont ul. Grodzkiej w Kole polega nie tylko na wymianie nawierzchni drogi, ale trzeba

znaleźć środki na remont mediów, kanalizacji. Najlepiej spytać Pana Grzegorza Kujawę

dyrektora PZD w Kole.

Radny Mieczysław Pusty

Remontem kanalizacji powinien zająć SIę burmistrz miasta Koła a dopiero wtedy powiat

wykona nawierzchnie drogi.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty odczytał wniosek przekazany do wiadomości

przez radnego Marka Tomiekiego (załącznik nr ~ do protokołu). Komisja rozpoczęła dyskusje

nad jednym z punktów wniosku dot. utworzenia programu ds. usuwania azbestu. Pan

Mieczysław Pusty poinformował, że było obecny na posiedzeniu Komisji Gospodarczej, która

również poruszyła ten temat. Komisja Gospodarcza ustaliła, że wystąpi do Zarządu Powiatu

Kolskiego z wnioskiem, żeby powiat kolski zainicjował działania w celu likwidacji wyrobów

zawierających azbest. Dofinansowanie dotyczyłoby demontażu, transportu

unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. W programie mogłyby uczestniczyć gminy

z powiatu kolskiego, które wniosłyby wkład własny.

Radny Józef Rybicki



Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Powiatu obecny był naczelnik OŚ Jacek Nowaczyk, który

poinformował, że gmina może udzielać pomocy finansowej osobom fizycznym, natomiast

powiat już nie.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów poruszyli jeszcze temat SP ZOZ w Kole.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 15°°.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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