
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.5.3.2021
Protokół Nr 14 /2021 

ze zdalnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa

z dnia 30 listopada 2021r.

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

i dźwięk. Posiedzenie było wspólne z pozostałymi komisjami Rady Powiatu Kolskiego. Obrady 

prowadził przewodniczący Komisji Gospodarczej Łukasz Królasik. Każdy z członków Komisji 

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

odpowiednim sprzętem teleinformatycznym oraz posiada łączność sieciową. W posiedzeniu 

uczestniczył także skarbnik Zygmunt Sołtysiak oraz Robert Kropidłowski - Starosta Kolski.

Tematem posiedzenia jest analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu 

powiatu kolskiego na 2022r. oraz analiza projektu uchwały w przedmiocie Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Na wstępie głos zabrał Starosta Kolski Robert Kropidłowski, który wyjaśnił, że budżet na 

2022r. jest budżetem wyjściowym, w trakcie roku będą dokonywane korekty i zmiany. Budżet 

został dopięty kredytem 4 000 000 zł, poziom kredytu jest bezpieczny dla budżetu powiatu. 

Sytuacja w oświacie jest stabilna, prawdopodobnie nie będzie potrzeby dokładania środków 

dla szkół. Niestety sytuacja finansowa DPS na ul. Poniatowskiego 21 jest niepokojąca, malejąca 

liczba pensjonariuszy, wysokie koszty utrzymania oraz wzrost cen za energię, ciepło i wodę 

spowoduje, że będzie trzeba zastanowić się nad formą wsparcia finansowego dla placówki. 

Poza tym budżet jest inwestycyjny, ale bezpieczny. Planowane są m.in. takie zadania jak: 

- Budowa północnej obwodnicy Koła w ciągu drogi powiatowej nr 3205P;

- Przebudowa chodnika wraz z infrastrukturą na odcinku ul. Łąkowej w Kłodawie;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Kościelec-Gąsiorów;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3414P Przedecz-Dziwie-Nowa Wieś Wielka - Etap I;

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3411P od skrzyżowania z drogą krajową DK 92 w 

kierunku miejscowości Rdutów;

- Przebudowa parkingu - placu i zagospodarowania terenu zielonego przed budynkiem A i B 

Starostwa Powiatowego w Kole;



- rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem socjalnym. 

Planowane jest złożenie wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowego na realizację inwestycji na gminie Olszówka i Babiak.

Zarząd Powiatu proponuje zabezpieczyć rezerwę ogólną w wysokości 927 322,97 zł oraz 

celową na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180 000,00 zł

2) odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w jednostkach 

oświatowych w wysokości 481934,00 zł

3) inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe w wysokości 4 000 000,00 zł

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 96 

387 932,82 zł, w tym dochody bieżące 92 917 300,46 zł i dochody majątkowe 356 980,00 zł. 

Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 

8 368 621,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 900,00 zł,

3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 

494 390,00 zł,

4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki 

ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 326 208,46 zł

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

kwocie 16 460 316,00 zł,

6. subwencja ogólna w kwocie 53 454 720,00 zł w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej -8 649 462,00 zł,

b) część równoważąca subwencji ogólnej - 2 605 346, 00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej- 42 199 912,00 zł

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwo pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu 

Powiatu Kolskiego na 2022r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.



Ad 2. Analiza projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2020- 

2027.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2022- 2027 omówił 

skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Wyjaśnił, że okres 2022-2027 wynika z prognozy spłaty rat 

kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów bankowych, których 

ostateczny termin spłaty upływa w 2027r. Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i przychodów oraz 

wydatków i rozchodów za lata 2019 - 2020 oraz plan za 3 kwartały 2021 roku.

W 2022r. planuje się kontynuować przedsięwzięcia:

- „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 
Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu".

1 - „Ekonomik za granicą - międzynarodowe praktyki zawodowe w ramach programu
ERASMUS + Akcja 1 Mobilność Edukacyjna".

- „W Kole wiedzy i kompetencji".

- „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa 
Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz ul. Sienkiewicza 27"

- „Świadczenie usług Ochrony Osób i Mienia w budynkach oraz zespołu garaży Starostwa 
Powiatowego w Kole znajdujących się przy ul. Sienkiewicza 21/23 i ul. Sienkiewicza 27"

- „Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Kole w obrocie 
krajowym i zagranicznym "

- „Remont sal gimnastycznych z infrastrukturą towarzyszącą w Zespole Szkół Technicznych w 
Ko\e".Komisji Ochrony Środowisko, Rolnictwa i Leśnictwa pozytywnie zaopiniowała projekt 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lato 2022-2027. Opinia stanowi 
załgcznik nr 3 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.11.00

Protokółowała

Malwina Morzycka
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