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Protokół Nr 17/2016

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 26 kwietnia 2016r.

Posiedzenie o godz 14.00 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty

stwierdzając, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto: Zygmunt

Sołtysiak - Skarbnik Powiatu i Waldemar Koligot - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w

Kole. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego

na2016r.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad. 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2016 r.

Skarbnik Powiatu Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zwiększą się o

kwotę 383 162,00 zł i po zmianach wyniosą 77 288 216,00 zł. Na przyrost dochodów

budżetowych składają się:

- pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Koło w wysokości 120 000,00 zł z

przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa ulicy 3 Maja w Kole",

- przekazanie środków w kwocie 5 000,00 zł przez Komendę Wojewódzką PSP w

Poznaniu na pokrycie kosztów utrzymania KP PSP w Kole,

- zwiększone dochody w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 258 162,00 zł, w tym na

placówki opiekuńczo-wychowawcze (24 000,00 zł) i rodziny zastępcze (234 000,00

zł) oraz PCPR (162,00 zł).

Następnie Skarbnik omówił planowane zmiany w wydatkach budżetowych. Wyniosą one 79

352 993,28 zł. Wydatki zmniejszą się o 173 362,02 zł, z czego kwota 120 000,00 zł dotyczy

rezerw ogólnych i celowych w dziale 758 Różne rozliczenia. Środki te wykorzystane zostaną

na przebudowę ulicy 3 Maja w Kole. Ponadto zmniejsza się plan wydatków w Starostwie

Powiatowym w Kole o 5 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na działalność bieżącą

Bursy Szkolnej w Kole w związku z potrzebą zrefinansowania tej placówce części kosztów

generowanych z racji użytkowania pomieszczeń bursy przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną.



Wydatki budżetu powiatu zwiększą się o 556 524,02 zł. Powyższa kwota obejmuje m.in.

środki pochodzące z pomocy finansowej Gminy Miejskiej Koło (120 000,00 zł) i z rezerwy

ogólnej Powiatu (120 000,00 zł) na wspomnianą przebudowę ulicy 3 Maja w Kole oraz środki

w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości 258 162,00 zł, w tym na placówki opiekuńczo-

wychowawcze (74 000,00 zł), rodziny zastępcze (184 000,00 zł), Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie (162,00 zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (50 000,00 zł) i na kulturę, a

konkretnie na organizację Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych (3 000,00 zł).

Komisja Budżetu i Finansów nie wniosła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go

zaopiniowała.

Ad 2. Wolne głosy i wnioski

Radny Jan Stępiński, nawiązując do trudnej sytuacji w finansowaniu oświaty, podkreślił

potrzebę wypracowania mechanizmu racjonalizującego wydatki na bieżącą działalność szkół,

w tym na zatrudnienie kadry nauczycielskiej. Ponadto Jan Stępiński poruszył sprawę kostki

brukowej zdeponowanej na terenie kolskiego szpitala, a pierwotnie przeznaczonej na budowę

drogi przeciwpożarowej.

Nawiązując do poprzedniej wypowiedzi, Przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty

poinformował, iż na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.04.2016 r. Dyrektor SP ZOZ

w Kole przedstawił nową koncepcję zagospodarowania centralnego placu na froncie szpitala,

gdzie usytuowany jest klomb. Rozwiązanie to umożliwi wykorzystanie zapasu kostki

brukowej.

Radny Grzegorz Fiałkowski dodał, że w terminie do dnia 31 maja br. ma wyjaśnić się sprawa

wywiązania się firmy wynajmującej szpitalny parking z obowiązku zagospodarowania jego

terenu. W razie braku satysfakcjonujących działań w tym zakresie możliwe będzie

zorganizowanie parkingu z obsługą automatyczną. Dotychczasowe dochody uzyskiwane z

parkingu (około 10 tys. zł miesięcznie) pozwalają na rozważenie takiego wariantu.

Przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty udzielił głosu Dyrektorowi Liceum

Ogólnokształcącego Waldemarowi Koligotowi, który zapoznał zebranych z projektem

przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie placu parkingowo-apelowego przy

LO w Kole nakładem 538.330,00 zł. Realizacja pierwszego etapu obejmującego wykonanie

podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz chodnika i parkingu dla osób niepełnosprawnych

zamknie się kosztem 205.000,00 zł.



Członkowie Komisji me wnieśli uwag do przedstawionego projektu i zaopiniowali go

pozytywnie. Komisja Budżetu i Finansów wystąpi z wnioskiem do Zarządu Powiatu o

przychylne ustosunkowanie się do proponowanego zadania inwestycyjnego.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1540.
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