
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.1.2.2021

Protokół Nr 25 /2021 

ze zdalnego posiedzenia 

Komisja Budżetu i Finansów 

z dnia 23 luty 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.30 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.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 202Ir.

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 97 676 361,24 zł.

l .Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 1 374,00 zł. Zmniejsza się plan dochodów z tytułu 

zmniejszenia dla powiatu kolskiego na rok 2021 części równoważącej subwencji ogólnej.

2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 525 378,49 zł

a)Transport i łączność o kwotę 639 800,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną 

pomocą finansową z:

- Gminy Przedecz na zadania bieżące „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu” - 100 000,00 zł i 

„Remont drogi powiatowej nr 3406P w Katarzynie” - 100 000,00 zł

- Gminy Kłodawa na zadania bieżące „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, 

Remont odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont odcinków drogi powiatowej 

nr 3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, Remont odcinków drogi powiatowej nr 

3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic Gminy” - kwota 320 000,00 zł.



Dodatkowo zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z:

- Gminy Chodów kwota 96 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2150P Domaników-Kotków”

- Gminy Grzegorzew kwota 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i montaż 

radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P, w 

Grzegorzewie”

- Gminy Olszówka kwota 15 800,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg 

powiatowych na terenie gminy Olszówka: Nr 3437P w miejscowości Zawadka, Nr 3415P w 

miejscowości Krzewata i Nr 3404P w miejscowości Głębokie”

b) Różne rozliczenia o kwotę 2 174 219,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanej dla 

powiatu kolskiego na rok 2021 wyższej części oświatowej subwencji ogólnej;

c) Oświata i wychowanie o kwotę 18 053,50 zł- zwiększa się plan dochodów w ZST w Kole z tytułu 

wpływu odszkodowania za ubezpieczony samochód do nauki jazdy, który uległ kolizji drogowej w 

dniu 07.01.2021 r. oraz z tytułu sprzedaży w/w samochodu.

d) Pomoc społeczna o kwotę 399 000,00 zł - zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole, 

ul. Poniatowskiego 21 w związku ze zmianą odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej od 

miesiąca lutego 2021 r.

e) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 294 305,99 zł. Zwiększa się plan 

dochodów z tytułu otrzymania środków Funduszu Pracy

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 104 412 199,83 zł.

1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 270 162,42 zł w dziale:

a) Transport i łączność o kwotę 152 000,00 zł

b) Administracja publiczna o kwotę 1 200,00 zł

c) Oświata i wychowanie o kwotę 34 432,42 zł

d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 47 435,00 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 35 095,00 zł

2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 6 887 570,00 zł na działy:

a) Leśnictwo o kwotę 25 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na 

sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla nieruchomości położonych w 24 

obrębach ewidencyjnych gminy Dąbie, składających się z 1459 działek o łącznej powierzchni 

493,93 ha. Dotychczasowe uproszczone plany urządzenia lasu wygasają z upływem 10 lat, 

tj. z końcem 2021 roku. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.



b) Transport i łączność o kwotę 2 632 903,09 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole 

o kwotę 500 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w 

sezonie zimowym 2020/2021. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

Zwiększa się plan wydatków na zadania niżej wymienione zadania remontowe w kwocie 

940 000,00 zł: „Remont drogi powiatowej nr 3406P w Zalesiu”; „Remont drogi powiatowej nr 

3406P w Katarzynie”; „Remont odcinków drogi powiatowej nr 3405P w m. Głogowa, Remont 

odcinków drogi powiatowej nr 3410P w m. Rycerzew, Remont odcinków drogi powiatowej nr 

3419P od drogi wojewódzkiej nr 263 do granic Gminy, Remont odcinków drogi powiatowej nr 

3408P na odcinku Pomarzany Fabryczne - Dąbrówka do granic Gminy”.

Dodaje się nowe zadania inwestycyjne:

- Gminy Chodów kwota 96 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2150P Domaników-Kotków”

- Gminy Grzegorzew kwota 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zakup i montaż 

radarowego wyświetlacza pomiaru prędkości w ciągu ulicy Kolskiej, drogi powiatowej Nr 3403P, 

w Grzegorzewie”

Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „ Budowa odcinka drogi powiatowej Nr 3206P 

Łuczywno-Drzewce ” o kwotę 936 903,09 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o w/w kwotę planu 

wydatków w 2020 roku. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

c) Administracja publiczna o kwotę 150 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na 

zakup usług pozostałych oraz na zakup nowego samochodu osobowego na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Kole. Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej.

d) Różne rozliczenia o kwotę 357 540,99 zł. Zwiększa się plan rezerwy ogólnej.

e) Oświata i wychowanie o kwotę 3 246 830,92 zł z przeznaczeniem m.in. na na realizację zadania 

bieżącego pn. „ Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą ” o kwotę 500 000,00 zł oraz 

na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale 

gimnastyczną z zapleczem socjalnym” o kwotę 1 300 000,00 zł. Środki na ten cel pochodzą z 

przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, kwota 

1 000 000,00 zł oraz zwiększenia planu dochodów w rozdz. 75801, kwota 800 000,00 zł oraz w ZST 

w Kole o kwotę 76 977,92 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu przeznaczonego do nauki jazdy 

oraz wypłatę odprawy pośmiertnej członkowi rodziny zmarłego nauczyciela.

f) Ochrona zdrowia o kwotę 61 500,00 zl. Zwiększa się plan dotacji dla Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn.



„ Dostosowanie infrastruktury Pracowni Endoskopii w SPZOZ w Kole celem poprawy jakości 

świadczonych usług medycznych Środki na ten cel pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat 

ubiegłych.

g) Pomoc społeczna o kwotę 399 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul. 

Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup 

materiałów i wyposażenia, zakup leków i wyrobów medycznych, zakup energii, zakup usług 

remontowych oraz zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia planu 

dochodów.

h) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 13 595,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZOEW w 

Kole z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii. Środki na ten cel pochodzą z 

przesunięć w planie wydatków Jednostki.

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 3 093 403,09 zł

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak dodał, że na sesji przedstawi jeszcze dodatkowe zmiany, które powstały po 

terminie przesłania projektu Uchwały.

Podczas dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat kosztów poniesionych w związku z zimowym 

utrzymaniem dróg na drogach powiatowych w poszczególnych gminach. Do końca stycznia PZD w Kole 

wydatkował już 1 330 000 zł, a koniec sezonu nastąpi 31.03.202 Ir. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone 

jest przez firmy zewnętrzne oraz siłami własnymi PZD. Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański 

zaproponował, aby radni na sesjach w gminach poruszyli temat kosztów poniesionych przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Kole na zimowe utrzymanie dróg.

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 nadwyżkę budżetową z lat 

ubiegłych oraz o przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu o kwotę 3 093 403,09 zł.

2) Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu dokonanych Uchwałą Rady Powiatu Kolskiego

3) Wprowadzenia zmian w ramach przedsięwzięcia pn.:



a) „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-Drzewce” przenosi się kwotę 

w wysokości 936 903,09 zł z tytułu niewykonanego planu za rok 2020 do planu na rok 

2021 do wysokości 3 997 492,23 zł.

b) „ Zakup usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimowym 2020/2021 ” zwiększa 

się limit wydatków w 2021 roku o kwotę 500 000,00 zł celem dostosowania planu do 

stopnia jego realizacji.

c) „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą” . Jednostka realizująca: 

Starostwo Powiatowe w Kole

d) „ Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o sale gimnastyczną z zapleczem socjal

nym Zadanie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 

roku w wysokości 1 000 000,00 zł.

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

głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 2 do 

protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski.

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.30

Protokółowała

Malwina Morzycka


