BRZ.0012.2.16.2016
Protokół Nr 16/2016
z posiedzenia Komisji Gospodarczej,
odbytego dnia 23 maja 2016r.

Posiedzenie
stwierdził,

o godz. 1300 otworzył przewodniczący

iż jest wymagane

quorum.

Komisji

Poza tym w posiedzeniu

Rafał Ławniczak,

uczestniczył

dyrektor

Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Halina Ślifirska i skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Lista
stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
I część
1. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2015r.
2. Wolne głosy i wnioski
II część wspólnie z Komisja Budżetu iFinansów godz. 14.00
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.
2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016
3. Wolne głosy i wnioski.
I część

Ad 1. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Kole za 2015r.
Dyrektor Halina Ślifirska poinformowała, że stopa bezrobocia w powiecie kolskim na koniec
grudnia 2015r. wyniosła 12,8 %, liczba bezrobotnych wyniosła 4 286 osób, z czego 58,8%
(2521 osób) stanowiły kobiety. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2014r. liczba ta
zmalała o 659 osoby.
Powiatowy Urząd Pracy w Kole wykorzystał w roku sprawozdawczym
Pracy z przeznaczeniem

na promocję

zatrudnienia,

łagodzenia

środki z Funduszu

skutków

bezrobocia

i

aktywizację zawodową w kwocie 11 613 200 zł.
W ubiegłym roku zgłoszonych
Największe zapotrzebowanie

było 1407 ofert pracy, czyli o 222 więcej niż w 2014r.

na pracowników odnotowano w sektorze usług, administracji,

handlu i budownictwa. Nowe przepisy wprowadziły w życie trzystopniowe profilowanie osób
bezrobotnych. Udzielono wsparcia dla osób z I profilu (aktywni) - 50 osób, II profil (osoby
potrzebujące wsparcia ze strony pracowników
rynku pracy) - 1183 osoby.

PUP) - 2 706, III profil (tzw. oddaleni od

Pani Halina Ślifirska przybliżyła Komisji na czym polegają bony przyznawane na aktywizację
bezrobotnych:
a) bon szkoleniowy - na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać
bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez
niego szkolenie oraz opłacenia 100 % kosztów, które zostaną poniesione w związku z
podjęciem szkolenia.
b) bon stażowy- na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon
stażowy

stanowiący

gwarancję

skierowania

do odbycia

stażu

u pracodawcy

wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się
do zatrudnienia
Pracodawca,

bezrobotnego

który zatrudni

po zakończeniu

bezrobotnego

stażu przez

okres

przez deklarowany

6 miesięcy.

okres 6 miesięcy,

otrzyma premię w wysokości 1500 zł.
c) bon na zasiedlenie -na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta, na podstawie
umowy, może przyznać bon na zasiedlenie w związku z podjęciem przez niego poza
miejscem dotychczasowego

zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub

działalności gospodarczej.
Rok 2015 dyrektor PUP w Kole ocenia jako dobry, pracodawcy zgłaszali dużo ofert pracy a
bezrobotni chętniej chcieli podnosić swoje kwalifikacje. Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszy się dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej.
Informacji o realizacji zadań PUP w Kole za 2015r. została pozytywnie zaopiniowana przez
Komisję Gospodarczą. Załącznik nr 2 do protokołu. Informacja stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Przystąpiono do dyskusji
Radny Ryszard Kasiorek
1. Ma

uwagę

odnośnie

przekazywania

jednorazowych

środków

na

rozpoczęcie

działalności gospodarczej. Zna przypadek gdzie młoda osoba otrzymała ww. środki z
PUP w Kole i otworzyła kwiaciarnię. Była to dla niej korzystna sytuacja, bowiem
zwolniona była przez pewien czas z płacenia składek
działalności,

zus. Po roku

nie kontynuowała

natomiast ktoś z jej bliskiej rodziny zwrócił się po tą samą pomoc

finansową, po jej otrzymaniu nadal prowadził kwiaciarnię.
2. Uważa,

że

powinny

być

przeznaczane

jakieś

środki

przeznaczeniem na szkolenie nowo przyjętych pracowników.

dla

pracodawców

z

3. Czy pracodawca może liczyć na jakieś profity jeśli przyjmie studenta na praktyki?
Bowiem do tej pory odbywało się to na zasadzie non profit, a przecież pracodawca
często musi wyposażyć taką osobę np. w odpowiedni ubiór lub sprzęt.
Pani Halina Ślifirska
1. Powiatowy Urząd Pracy stara się pomagać osobom, które mają pomysł na prowadzenie
działalności. W ubiegłym roku skorzystało z takiej pomocy 206 osób i 78% osób nadal
kontynuuje działalność.

Są również osoby, które nie tylko prowadzą

dalszą działalność

gospodarczą, ale z czasem zatrudniają nowych pracowników.
2. Pracodawca

może liczyć na różne programy

stanowiska pracy dla osób nowo zatrudnionych.

np. refundacja

kosztów

wyposażenia

Pracodawca otrzyma refundację kosztów,

jeżeli zobowiąże się do zatrudnienia na wyposażonym stanowisku w pełnym wymiarze czasu
pracy skierowanego bezrobotnego przez okres 24 miesięcy oraz do utrzymania w tym czasie
stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
3. Niestety pracodawca nie może liczyć na profity z tytułu przyjęcia studenta na praktyki.
Studenci często odbywają praktyki również w Powiatowym Urzędzie Pracy.
Opinia Komisji Gospodarczej w sprawie informacji o realizacji zadań Powiatowego Urzędu
Pracy w Kole za 2015r. jest pozytywna ( załącznik nr 2 do protokołu). Informacja stanowi
załącznik nr 3 do protokołu.

IIcześć posiedzenia razem z Komisją Budżetu i Finansów
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na 2016r.
2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżecie powiatu na
2016r.
Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował

członków Komisji, że plan dochodów budżetu

powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 77 304 138,00 zł
Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 15 000 zł na dział:
- transport i łączność - 15 000 zł (zwiększa się plan dotacji celowych na 2016r. pochodzących
z

rezerwy

celowej

z

przeznaczeniem

na

uzupełnienie

wydatków

na

gospodarkę

nieruchomościami)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 79 368 915,28 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 271 919,00 zł na dział:
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 37487,00 zł
- oświata i wychowanie - 234432,00 zł
Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 286 919,00 zł
- gospodarka mieszkaniowa

- 15 000 zł (z przeznaczeniem

na aktualizację opłat za trwały

zarząd i wieczyste użytkowanie)
- bezpieczeństwo

publiczne i ochrona przeciwpożarowa

wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem

- 37487,00

zł (zwiększa się plan

na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza

przechodzącego na zaopatrzenie emerytalne)
- oświata i wychowanie - 213297,00 zł z podziałem na rozdziały:
•

Szkoły podstawowe specjalne kwota 26478 zł

•

Gimnazja specjalne - 17 518 zł

•

Szkoły zawodowe specjalne - 27 869 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w SOS- W w Kole z
przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne.
•

•

Realizacja zadań wymagających

stosowania specjalnej organizacji nauki - 2 528 zł

(dot. Liceum Ogólnokształcącego

wKole)

kwalifikacyjne kursy zawodowe - 138 904,00 zł (dot. ZSRCKU w Kościelcu)

- edukacyjna opieka wychowawcza - 21 135,00 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na
zwiększenie planu wydatków w SOS- W w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków
na wynagrodzenia i pochodne.

W ramach działu 710, rozdz. 710 12 dokonuje się zmiany przeznaczenia środków finansowych
w wysokości 40 000 zł z zadania pn. "Opracowanie studium wykonalności projektu - budowa
baz danych ewidencji gruntów i budynków" na zadanie pn. "Tworzenie,
aktualizacja

geodezyjnych

kartograficznych

rejestrów

publicznych

oraz

modernizacja

standardowych

i

opracowań

gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

w

Starostwie Powiatowym w Kole oraz ich udostępnienie za pomocą e- usług". W tej materii
zostanie złożony wniosek o dofinansowanie.

Jest możliwość pozyskania

85 % środków,

wkład własny wyniósłby 15% tj. 350000 zł

Skarbnik poinformował,
które dotyczą:

że na najbliższej sesji zostaną przedstawione

dodatkowe zmiany,

- przeznaczenia
kształceniu

kwoty 20000

zawodowym

zł na realizację projektu pn.: "Nowoczesne

elementem

rozwoju

gospodarczego

obszaru

technologie w
funkcjonalnego

powiatów tureckiego i kolskiego"
- przeznaczenia kwoty 15 000 zł na realizację zadania pn.: "Przebudowa skrzyżowania ulic:
Toruńskiej- Towarowej - Piaski"
- darowizna

od prywatnego

podmiotu

w kwocie 800 zł na organizację

Powiatowych

Obchodów Dnia Ziemi i lasu 2016.
- zwiększenia planu wydatków na zadanie pn.: "Adaptacja pomieszczeń ZST w Kole i BS w
Kole na potrzeby SOS- W w Kole" o kwotę 2 000 000 zł do wysokości 2 060 000 zł.

Komisje nie wnosiły uwag do przedstawionego

projektu uchwały i w wyniku głosowania

pozytywnie go zaopiniowały.

Ad 2. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r.
Skarbnik Zygmunt

Sołtysiak

przedstawił

ogólne dane o budżecie

poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych

powiatu

za 2015r.,

do budżetu w ciągu

roku plan i wykonanie wyniosły:
-

plan dochodów w wysokości 75 181 413,14 zł, wykonano 7572 154 163,61 zł, co stanowi
95,97 %

-

plan wydatków w wysokości 76902 83,35 zł, wykonano 69691 047,65 zł, co stanowi
90,62 %, w tym wydatki majątkowe 4350837,66

zł tj. 49,78% - niskie wykonanie

wydatków majątkowych wynika z braku porozumienia z Kopalnią Węgla Brunatnego w
Koninie w sprawie planowanej inwestycji pn.: "Budowa odcinka drogi powiatowej nr
3206P Łuczywno- Drzewce
-

plan przychodów w wysokości 2 737 534,13 zł, wykonano 3 469291,50 zł

-

plan rozchodów l 016063,92 zł wykonanie

l 016063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2015 rok powstała nadwyżka budżetowa

w wysokości

2463 115,96 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości l 721 470,21 zł.
Skarbnik poinformował,

że Regionalna Izba Obrachunkowa

w Poznaniu Uchwałą nr SO-

0954/51/5/Ko/20 16 z 25 kwietnia 2016r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015r.
Komisja

Budżetu

i Finansów

oraz

Komisja

Gospodarcza

pozytywnie

zaopiniowały

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2015r. i wnioskują o udzielenie

absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego (załącznik nr 4 do protokołu).

Ad 3. Wolne glosy i wnioski.
Nikt nie zgłaszał.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1510.

Protokółowała
Malwina Morzycka

Przewodniczący
Komisji Gospodarczej

