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Protokół Nr 14/2016

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego dnia 22 lutego 2016r.

Posiedzenie o godz. 13.00 otworzył przewodniczący Komisj i Mieczysław Pusty,

stwierdził, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył skarbnik Zygmunt

Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2016r.

2. Wolne głosy i wnioski.

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

2016r.

Skarbnik przedstawił propozycje zmian do budżetu.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 83 289 zł na dział:

a) transport i łączność - kwota 70 000 zł zwiększa się plan dochodów w związku z

pomocą finansową z Gminy Miejskiej Koło na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

"Budowa drogi nowoprojektowej w Kole"

b) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 69 zł - zwrot środków

finansowych z dotacji celowej wykorzystanej w 2015r. a zwróconej w 2016r. z tytułu

uznanej reklamacji za zakup materiałów w KPPSP w Kole

c) pomoc społeczna- 13 220 zł - zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole,

ul. Poniatowskiego 21 w związku z naliczeniem kar umownych.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 518 564 zł na dział:

a) transport i łączność - 70 000 zł

b) różne rozliczenia - 311 000 zł

c) oświata i wychowanie - 136 449 zł (z czego dokształcanie i doskonalenia nauczycieli

- 11 449 zł; pozostała działalność - 125 000 zł)

d) edukacyjna opieka wychowawcza - 1 115 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 601 853 zł na dział:

a) pozostała działalność - kwota 100 000 zł - zwiększa się plan wydatków w Starostwie

Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na sporządzenie uproszczonych planów

urządzania lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do



osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych w granicach administracyjnych

gmin: Koło, Babiak, Osiek Mały.

b) Transport i łączność- 270 000 zł (z czego kwota 130000 zł stanowi dotację dla Gminy

Miejskiej Koło na utrzymanie porządku i czystości na drogach i ulicach powiatowych

w mieście Kole; kwota 140000 zł przeznaczona będzie na realizację zadania pn.:

"Budowa drogi nowoprojektowej w Kole". Środki na ten cel pochodzą z pomocy

finansowej z Gminy Miejskiej Koło - 70 000 zł oraz rezerwy celowej na inwestycje i

zakupy inwestycyjne -70000 zł).

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81 069 zł z czego kwota

31 000 zł będzie przekazana Komendzie Powiatowej Policji w Kole w ramach

funduszu wsparcia na remont posesji i garaży przy ul. Prusa. Kwota 50 069 zł będzie

przekazana na fundusz wsparcia dla KPPSP w Kole na zakup środków ochrony

indywidualnej i sprzętu ratowniczego oraz dofinansowanie do zadania pn. "Zakup

aparatów ochrony dróg oddechowych w KPPSP w Kole"

d) Oświata i wychowanie - 136449 zł w podziale na:

- szkoły podstawowe specjalne- 5 000 zł - zwiększa się plan wydatków w SOS- W w

Kole z przeznaczeniem na "Zakup kserokopiarki w SOS- W w Kole" (3 800 zł) oraz

zakup drukarki (l 200 zł)

- szkoły zawodowe - 120000 zł - sporządzenie dokumentacji projektowej na zadanie

pn." Budowa sali sportowej przy ZSRCKU w Kościelcu"

- dokształcenie i doskonalenie nauczycieli - 11 449 zł

e) Pomoc społeczna- 13 220 zł zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole

ul. Poniatowskiego 21 z przeznaczeniem na zakup gazu ziemnego, energii

elektrycznej i wody

f) Edukacyjna opieka wychowawcza- 1 115 zł z przeznaczemem na dokształcanie

i doskonalenie nauczycieli w jednostkach oświatowych.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Jan Stępiński

Dlaczego tak drastycznie zwiększyła się kwota na letnie sprzątanie ulic w mieście Kole?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Faktycznie w ubiegłym roku kwota ta wynosiła około 90000 zł, w tym roku burmistrz

Miasta Koła wystąpił o zwiększenie tej kwoty do 160 000 zł, ale Powiatowy Zarząd Dróg w

Kole przychylił się do kwoty 140000 zł. Porozumienie będzie zawarte na 8 miesięcy.

W zakres porozumienia nie wchodzi zimowe utrzymanie dróg tylko letnie.



Komisja w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu

powiatu na 20 16r. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne glosy i wnioski.

Radny Jan Stępiński

Uważa, że Komisja Budżetu i Finansów powinna wystąpić do Zarządu Powiatu Kolskiego ze

stanowiskiem w sprawie przeprowadzonego audytu w szpitalu. Głównym problemem jest

nadal sprawa uregulowania stosunku pracy z Panią Barbarą Graczyk- Malińską. Póki nie

będzie to uregulowane, nie można ogłosić konkursu na nowego dyrektora placówki.

Radny Mieczysław Pusty

Audyt pokazał nam jak przedstawia się sytuacja szpitala. Cieszy fakt, że część

zaproponowanych przez audytora rozwiązań zostało już przez Pana Chmieleckiego

wdrożonych. Dobrze widziana jest właściwa komunikacja pomiędzy dyrekcją szpitala a

Zarządem Powiatu Kolskiego.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Przypomina, że Powiat Kolski poręczył dla szpitala kredyt, który wraz z odsetkami wynosi

łącznie do spłaty 12500000 zł. Termin spłaty upływa dopiero w 2025r. Wiadomo, że szpital

za rok ubiegły odnotował stratę w wysokości 1 600 000 zł, a łącznie wynik ujemny wynosi

około 3 000 000 zł. Uważa, że szpital wystąpi o poręczenie kolejnego kredytu.

Radny Józef Rybicki

Zarząd Powiatu Kolskiego ma zaufanie do Pana Cezarego Chmieleckiego, który pełni funkcję

p.o. dyrektora SP ZOZ w Kole. Podejmuje on szereg działań w celu wyprowadzenia szpitala

na prostą. Jest częstym gościem na posiedzeniu Zarządu Powiatu, stąd wiemy co dzieje się w

szpitalu.

Radny Mieczysław Pusty

Proponuje zorganizować spotkanie radnych z Zarządem Powiatu, którego .głównym tematem

będzie aktualna sytuacja i plany wobec kolskiego szpitala.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1410.

Protokółowała

Malwina Morzycka
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