BRZ.0012.1.12.2015
Protokół Nr 1212015
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego dnia 03 grudnia 2015r.

Posiedzenie
stwierdził,

o godz.

iż jest wymagane

- skarbnik Zygmunt

13.00

Komisji

Mieczysław

Pusty,

uczestniczyli

Sołtysiak

Wydziału

Lista obecności

przewodniczący

quorum. Ponadto w posiedzeniu

- starosta Kolski Wieńczysław
- naczelnik

otworzył

Oblizajek

OŚ Jacek Nowaczyk

stanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:
l.

Realizacja

planu przychodów

kar za gospodarcze

korzystanie

i wydatków

w 2015r. ze środków

pochodzących

z opłat i

ze środowiska.

2.

Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r.

3.

Analiza projektu wieloletniej

4.

Wolne głosy i wnioski.

prognozy

finansowej

powiatu kolskiego

na lata 2016-2021.

Ad 1. Realizacja planu przychodów i wydatków w 2015r. ze środków pochodzących z
opiat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Naczelnik

Wydziału

za gospodarcze

korzystanie

zł na plan 130000
środowiska,

stanowi

ze środowiska

zł. Duże wykonanie

który zakłada,

tytułu korzystania
Naczelnik

OŚ Jacek Nowaczyk

załącznik

że środki

wynika ze zmiany przepisów

Urząd Marszałkowski

omówił na co wydatkowane

nr 2 do protokołu.

pochodzące

według stanu na 02.12.20 15r. wynosiły

że od O 1.01.20 13r. wprowadzono

ze środowiska.

szczegółowo

poinformował,

Pan naczelnik

z opłat i kar
146 708,67

ustawy Prawo ochrony

roczny system wnoszenia
przekazał

już środki

zostały poszczególne
dodał,

opłat z

za cały rok.

kwoty. Informacja

że na przyszły

rok planuje

się

opracować:
- plany urządzenia
- nowy program

lasów na terenie gm. Babiak i gm. Osiek Mały (koszt 120 000 zł)
ochrony środowiska

dla Powiatu Kolskiego

na lata 2016-2018;

Ad 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2016r.
Przewodniczący
Finansów

Mieczysław

wpłynął wniosek wypracowany

- uwzględnienia
Koło;

Komisji

Pusty

poinformował,

że

do

Komisji

przez Komisje Rady Powiatu Kolskiego

kwoty 2 000 000 zł na remonty

Budżetu
dot.:

dróg plus 1 300 000 zł na remont dróg w m.

- przeznaczenia większych środków na dział kultura i sport;
- Komisje zwracają również uwagę na szczegółowe monitorowanie w roku 2016 wydatków w
jednostkach oświatowych podległych Starostwu Kolskiemu.
Pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przystąpiono do dyskusji
Starosta Wieńczysław Oblizajek
W projekcie budżetu powiatu na 2016r. Zarząd Powiatu proponuje umieszczenie kwoty około
1 300 000 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,
więc trzeba będzie wyasygnować środki na ten cel. Na pozostałe remonty dróg proponujemy
kwotę l 500000 zł, ale ta kwota może się zwiększyć jeżeli będą wypracowane wolne środki
za rok ubiegły. Starosta dodał, że trzeba będzie rozważyć również propozycje wójtów z
gminy Grzegorzew, Olszówki, gm. Koło oraz burmistrz miasta Koła dot. przebudowy

drogi

powiatowej nr 3403P Powiercie- Mniewo.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Przypomina, że zgodnie z zapisami uchwały nr LVIII/265/20 10 Rady Powiatu Kolskiego z
dnia 26 sierpnia 20 lOr. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Komisje,
które

proponują

podwyższenie

wydatku

lub nowy

wydatek

muszą

wskazać

źródło

sfinansowania.
Komisja Budżetu i Finansów w wyniku głosowania ustaliła, że po wypracowaniu wolnych
środków za 20151'. zostaną one przeznaczone na remonty dróg powiatowych.
W dalszej części przystąpiono do omawiania wydatków budżetu na 20 16r.:
- zabezpieczenie kwoty 500 000 zł, na adaptację pomieszczeń w ZST w Kole w związku z
przeniesieniem uczniów SOS- W w Kole;
- zabezpieczenie kwoty 919 272,28 zł z tytułu poręczenia kredytu bankowego dla SP ZOZ w
Kole;
- remonty w

Starostwie Powiatowym

w Kole: planuje SIę na przyszły rok wykonanie

wentylacji mechanicznej w budynku A (150000 zł), zakup nagłośnienia bezprzewodowego
(15 000 zł), wzmocnienie konstrukcji stropu w budynku A i malowanie budynku

(110 000

zł).
- zwiększono środki na kulturę z 14 000 zł na 16 000 zł oraz sport z 50 000 zł na 60 000 zł;
- zwiększono dotacje dla biblioteki publicznej w Kole o 5%;
- organizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego - 40 000 zł;
- obsługa długu publicznego -- l 119 272,28 zł;

- oświata i wychowanie - 31414410,45
Kościelcu

"Kształcenie

praktyczne

zł (w tym realizacja projektu przez ZSRCKU w

w niemieckich

gospodarstwach

rolnych"

w ramach

programu ERASMUS+)
- plan wynagrodzeń osobowych oraz ich pochodne w jednostkach oświatowych ustalono w
wielkości zmniejszonej o 17 % w stosunku do założeń przyjętych przez jednostki oświatowe.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Jan Stępiński
Czy Zarząd Powiatu planuje remont ul. Prusa w Kole, jest to droga blisko budynku Starostwa
Powiatowego i powinna być wizytówką powiatu.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Obecnie planuje się tylko przekazanie środków dla miasta Koła na remont ul. Opałki i ul.
Składowej w Kole, jest też propozycja dokończenia chodnika na ul. Toruńskiej

w Kole.

Radny Jan Stępiński
Czy jest szansa na otrzymanie dofinansowania ze środków unijnych na remonty dróg?
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Tak, jak wspomniał wcześniej starosta Wieńczysław Oblizajek 4 gminy z powiatu kolskiego
będą prawdopodobnie

starały się o dofinansowanie do remontu drogi Powiercie - Mniewo.

Z PROW-u będzie można maksymalnie otrzymać kwotę do 3 mln zł.
Radny Grzegorz Fiałkowski
Nie jest do końca przekonany

co do organizacji Imprezy Wielkopolskie

Powiatu

aspektem

Kolskiego.

mieszkańców

Jedynym

powiatu

współorganizowania

kolskiego,

"za" jest

Święto Mleka i

fakt, że impreza jest

ale uważa, że wycofanie

się powiatu

otwarta

dla

kolskiego

ze

imprezy nie spowoduje zamknięcia imprezy dla mieszkańców powiatu.

Radny Sebastian Szczesiak
Podtrzymuje swoje stanowisko, które wyraził na Komisji Spraw Społecznych, aby nadal
współorganizować

ww. imprezę, tylko zdaniem radnego trzeba zwrócić uwagę Wydziałowi

Promocji, aby powiat kolski był bardziej wypromowany podczas tej imprezy.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
W ubiegłym roku na imprezę Święta Mleka wydaliśmy kwotę 25 172 zł w tym na koszulki
7 000 zł, dodatkowo OSM otrzymało dofinansowanie w kwocie 10 000 zł, pozostałą kwotę
imprezy pokryła mleczarnia.

Trzeba się zastanowić czy robimy jedną dużą imprezę czy

współorganizujemy mniejsze imprezy lokalne i aktywujemy lokalne społeczeństwo.
Radny Jan Stępiński
Czy Wydział Promocji ma opracowany katalog z prac Rady Powiatu od 1998r.?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Nie jest pewny, ale chyba nie ma takiego opracowania.

Można przedstawić

ten pomysł

naczelnikowi Wydziału Promocji.
Radny Mieczysław Pusty
Ciekawy jest wyników z przeprowadzonego audytu w jednostkach oświatowych?
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak
Audyt jest przeprowadzony

w ZST w Kole, ZSP w Kłodawie, SOS- W w Kole oraz Bursie

Szkolnej. Zarząd Powiatu przeznaczył na to kwotę 7 800 zł do końca roku ma być już gotowe
opracowanie. Skarbnik dodał, że od 2010r. subwencja oświatowa jest zmniejszona i teraz
mamy około 2 mln mniej tych środków.
Radny Mieczysław Pusty
Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby finansowanie oświaty z budżetu państwa a nie
scedowanie

tego zadania

wykupienie

od Wojewody

połączeń

i młodzież

na jednostki

samorządowe.

Wielkopolskiego

wybiera

te szkoły,

Uważa, że błędem było też nie

PKS przez miasto Koło. Jest teraz mniej
które

są bliżej

i mają

dobre

połączenia

komunikacyjne.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2016r.
Opinia stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Ad. 3 Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016- 2021.
Komisja Budżetu i Finansów nie wnosiła uwag do projektu wieloletniej prognozy finansowej
powiatu kolskiego na lata 2016-2021 i pozytywnie go zaopiniowała

(załącznik nr 5 do

protokołu)
Ad 4. Wolne głosy i wnioski
Nikt nie zgłaszał
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1450.
Protokółowała
Malwina Morzycka

~ (110' J.A,Q_
ieczysław Pusty

