
BRZ. 012.4.25.2016
Protokół Nr 25/2016

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw

Społecznych w dniu 20 grudnia 2016 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1330 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Miecz sław Pusty. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum.

W pos edzeniu uczestniczyli ponadto:

- Ame ia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Lilla rbaniak - Główny specjalista ds. pracowniczych

Lista becności stanowi załącznik nr l do protokołu.

dniczący Komisji Budżetu i Finansów p. Mieczysław Pusty zaproponował zmianę

ści w porządku obrad - w pierwszej kolejności dokonanie analizy projektów uchwał

w spr ie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, następnie analizę

projek ów uchwał finansowych. Wniosek został poddany głosowaniu, uczestniczyło 9

radny h, za - 9, przeciw - O,wstrzymało się - O.

ek obrad po uwzględnieniu wniosku brzmi następująco:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Wielkopolskiemu.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na

2016 r.

4. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

5. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. naliza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

Proje uchwały przedstawiła p. Lilla Urbaniak. Projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy

wej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu:

"Wyp sażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich

tów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej

Doku entacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami



leczni zymi samorządu województwa". Zabezpiecza się środki finansowe z podziałem na

następ jące lata: w 2017 rok - 248 162,00 zł, w 2018 rok - 82 721,00 zł.

Ryszard Kasiorek

powyższą inicjatywę podkreślając możliwość skorzystania z unijnych środków

wych na informatyzację.

Jan Stępiński

zy Powiat w 2016 r. przekazał już środki finansowe na informatyzację SPZOZ w Kole

kie są procedury korzystania z opieki medycznej zagranicą.

Pani illa Urbaniak

Poinf rmowała, że Powiat me przekazał na rzecz SPZOZ w Kole w 2016 r. środków

wych z przeznaczeniem na informatyzację. W kwestii korzystania z opieki medycznej

icą potrzebna jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która

potwi rdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych

w cza ie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Ewa Ochędalska

na jakim etapie jest konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ w Kole.

Pani illa Urbaniak

Poin - rmowała, że trwają prace nad regulaminem konkursu oraz ogłoszeniem. W momencie

ogłos enia konkursu kandydaci będą mieć 30 dni na złożenie swoich ofert.

Radn Jan Stępiński

Pytał czy SPZOZ w Kole zakończył budowę drogi pożarowej.

Pani illa Urbaniak

Prze azała, że zadanie to jest zakończone. Obecnie trwa rozliczenie inwestycji.

Kom sje nie wniosły uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowały. Opinia stanowi

załąc nik nr 2 do protokołu.

Ad 2 Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu

opolskiemu.

Proj t uchwały przedstawiła p. Lilla Urbaniak. Zakłada on udzielenie Województwu

Wiei opolskiemu w 2017 roku pomocy finansowej w kwocie 93.290,40 zł na realizację

zada la w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji

doty zącej budowy w latach 2016-2017 bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa

Med cznego (HEM S) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim.



Komis' e nie wniosły uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowały. Opinia stanowi

ik nr 2 do protokołu.

Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

powi tu na 2016 r.

Projek przedstawiła p. Amelia Woźniak Naczelnik Wydziału Finansów.

Ustala się plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w kwocie 79 756 612,5 l zł.

1.Doc ody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 287 023,00 zł

a) dzi ł 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

niepo .adających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę

50 00 ,00 zł, rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samor ądu terytorialnego na podstawie ustawo kwotę 50 000,00 zł;

b) dzi ł 758- Różne rozliczenia o kwotę 193 964,00 zł, rozdział 75801- Część oświatowa

subw cji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 162 188,00 zł;

c) dzi ł 801- Oświata i wychowanie o kwotę 8 959,00 zł, rozdział 80l30- Szkoły zawodowe

o kw tę 8 959,00 zł; rozdział 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samor ądu terytorialnego o kwotę 31 776,00 zł;

d) dz ał 852- Pomoc społeczna o kwotę 8 000,00 zł, rozdział 85202- Domy pomocy

kwotę 8 000,00 zł, § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników

Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zalicz nych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o

e) dzi ł 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 2 250,00 zł, rozdział

8532 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2 250,00 zł;

f) dzi ł 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 23 850,00 zł, rozdział 85403-

Specj lne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 23 850,00 zł.

2. W datki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 233 472,32 zł

a) dzi ł 710- Działalność usługowa o kwotę 9 516,12 zł, rozdział 71015- Nadzór budowlany

(zad ia zlecone) o kwotę 9 516,12 zł;

b) dz ał 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 846,00 zł,

rozdz ał 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę

984600 zł;



c) dzi ł 801- Oświata i wychowanie o kwotę 80 S l 0,00 zł, rozdział 80102- Szkoły

podst owe specjalne o kwotę 7 291,00 zł, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę

,00 zł, rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 45 061,00 zł, rozdział 80134-

Szkol zawodowe specjalne o kwotę 650,00 zł, rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie

naucz cieli o kwotę 2 364,00 zł, rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania

specja nej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimna jach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkoł ch artystycznych o kwotę 1 697,00 zł, rozdział 80 151- Kwalifikacyjne kursy

zawo owe o kwotę 3 448,00 zł, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 7 210,00 zł;

d) dz al 851- Ochrona zdrowia o kwotę 46 645,20 zł, rozdział 85141- Ratownictwo

medy zne o kwotę 46,645,20 zł;

e) dział 852- Pomoc społeczna o kwotę 46 958,00 zł, rozdział 85202- Domy pomocy

społe znej o kwotę 38 934,00 zł, rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 79,00 zł,

rozdział 85218- Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 7 945,00 zł;

f) dzi ł 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 947,00 zł, rozdział

8533 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19947,00 zł;

g) dz ał 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 20 050,00 zł, rozdział 85403-

Specj lne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 5 244,00 zł, rozdział 85410- Internaty i

bursy szkolne o kwotę 14 106,00 zł, rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

o kw tę 700,00 zł.

3, W datki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 520 495,32 zł

a) dzi ł 710- Działalność usługowa o kwotę 9 516,12 zł, rozdział 710 15- Nadzór budowlany

(zada ia zlecone) o kwotę 9 516,12 zł;

b) dz ał 750- Administracja publiczna o kwotę 50 000,00 zł, rozdział 75020- Starostwa

powi towe o kwotę 50 000,00 zł;

c) dz ał 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 9 846,00 zł,

rozdz ał 75411- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (zadania zlecone) o kwotę

984600 zł;

d) dz ał 758- Różne rozliczenia o kwotę 200 609,20 zł, rozdział 75818- Rezerwy ogólne i

celo e o kwotę 200 609,20 zł;

e) d iał 801- Oświata i wychowanie o kwotę 129 469,00 zł, rozdział 80102- Szkoły

podst wowe specjalne o kwotę 7 291,00 zł, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące o kwotę

13 7 9,00 zł, rozdział 80130- Szkoły zawodowe o kwotę 101 130,00 zł, rozdział 80134-



Szkoł zawodowe specjalne o kwotę 650,00 zł, rozdział 80146- Dokształcanie i doskonalenie

cieli o kwotę l 364,00 zł, rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania

specja nej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,

gimna jach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkoł h artystycznych o kwotę l 697,00 zł; rozdział 80151- Kwalifikacyjne kursy

zawo owe o kwotę 3 448,00 zł, rozdział 80195- Pozostała działalność o kwotę 100,00 zł;

f) dzi ł 852- Pomoc społeczna o kwotę 57 208,00 zł, rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-

wych wawcze o kwotę 45,00 zł, rozdział 85202- Domy pomocy społecznej o kwotę 46

934,0 zł, rozdział 85204- Rodziny zastępcze o kwotę 34,00 zł, rozdział 85218- Powiatowe

centra pomocy rodzinie o kwotę 10 195,00 zł;

g) dzi ł 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 19 947,00 zł, rozdział

85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 19947,00 zł;

h) dzi ł 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 43 900,00 zł, rozdział 85403-

Specj lne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 29 094 ,00 zł, rozdział 85410- Internaty i

zkolne o kwotę 14806,00 zł.

Radn

Pytał zy w projekcie budżetu powiatu na 2017 r. zostały zabezpieczone środki na podwyżki

wyna rodzeń pracowników Starostwa Powiatowego i jednostek powiatowych oraz czy

nicy Starostwa otrzymali premie/nagrody roczne.

Pani melia Woźniak poinformowała, że środki na podwyżki nie zostały zabezpieczone na

chwil obecną. Premie/nagrody roczne zostały wypłacone pracownikom.

Radn

Poinf rmował, że jest wola Zarządu Powiatu aby powrócić do tego tematu na początku 2017

r.

Komi je nie wniosły uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowały. Opinia stanowi

załąc nik nr 3 do protokołu.

Ad . Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej

Prog ozie Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 2016 - 2027.

Proje t uchwały przedstawiła p. Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

nowane zmiany dotyczą następujących zadań:

• usuwa się przedsięwzięcie pn.: "Dofinansowanie do inwestycji dotyczącej budowy

bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska

Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" w związku z pismem z Urzędu



Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informującego, że pomoc

finansowa z 2016 roku nie zostanie wykorzystana i będzie w całości realizowana w

2017 roku;

• "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z

rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu";

• "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego";

• " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie

elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego".

Korni je nie wniosły uwag do projektu uchwały i pozytywnie ją zaopiniowały. Opinia stanowi

ik nr 4 do protokołu.

olne glosy i wnioski.

są prace remontowe sali 102 w Starostwie Powiatowym. Zwrócił

równi ż uwagę na zapis dot. przebudowy ul. Opałki i Składowej w Kole jaki znalazł się

w ul ce Przewodniczącego Rady Miasta Koła p. Szafranskiego. Według p. Stępińskiego

z zap su wynika, że przebudowa w/w ulic została sfinansowana i wykonana tylko przez

Miejską Koło, brak zapisu o udziale Powiatu w przedsięwzięciu. Radny Mieczysław

zwrócił się do członka Zarządu p. Rybiekiego aby Zarząd Powiatu uzupełnił te

acje o zapis o współfinansowaniu przez Powiat w/w inwestycji.

Pani

z wykonawców wyłonionych w drodze postępowania w trybie

zamó ień publicznych odmówił podpisania umowy na wykonanie przebudowy sali

(102). W związku z tym postępowanie w ramach tego zadania zostało

Radn Jan Stępiński

Powr cił do tematu braku wykonania drobnych poprawek przez Powiatowy Zarząd Dróg

w Ko e na ul. Opałki i Składowej w Kole, na jakie Radny zwracał uwagę pracownikom PZD

po d konanej przebudowie w/w ulic (m.in. zdjęcie z drzew desek, którymi zostały

zabe pieczone w trakcie przebudowy ulic). Radny Stępiński zwrócił się do członka Zarządu

Powi tu p. Rybiekiego o przekazanie dyrektorowi PZD p. Kujawie uwag w tym temacie.

Posie zenie zakończono o godz. 1430.
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Anna upińska

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

Przewodnicząca

Mieczysław Pusty
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