
BRZ. 012.4.27.2017
Protokół Nr 27/2017

ze wspólnego posiedzenia

Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych

w dniu 07 lutego 2017 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1200 zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu

Fin nsów Sebastian Szczesiak. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że w obu

komisi ach jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Ewa Pokrywczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału Finansów

- Alic a Łączkowska - Podinspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

- Zdzi ław Domański - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

becności stanowią załącznik nr l do protokołu.

Porz ek posiedzenia:

1 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na

2017 r.

2 Analiza projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

3 Wolne głosy i wnioski.

Ad 1 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

tu na 2017 r.

Proje t uchwały przedstawiła p. Ewa Pokrywczyńska Zastępca Naczelnika Wydziału

ody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

ł 600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,00 zł.

Zwię sza się plan dochodów w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Gminy

Grzeg rzew na realizację zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

(Uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr XXIII1143/2017 z dnia 6 lutego 2017

atki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 0,00 zł

a) dzi ł 600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 0,00 zł.



_,

Zmniejsza się plan na zadanie pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 1 300 000,00

zł do M'sokości 5 200 000,00 zł. Na powyższe zdanie złożony został wniosek do Wojewody

Wielkopolskiego o jego dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej

i Pow iatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Ponieważ wniosek nie uzyskał

dofinansowania, zmniejszenie planu wydatków jest uzasadnione. Różnica w kwocie

1 300000,00 zł wynika z kompensaty paragrafów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

III Wvdatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

a) dzi~ł600, rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200 000,00 zł.

Zwięk sza się plan wydatków na zadanie pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce

w mie 'scowosci Grzegorzew" o kwotę 1 500 000,00 zł jako zabezpieczenie środków własnych

przy bieganiu się dofinansowanie inwestycji w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej

Minis ra Infrastruktury i Budownictwa. Środki na ten cel pochodzą z pomocy finansowej

z Gm. Grzegorzew w wysokości 200 000,00 zł oraz ze zmniejszenia planu wydatków

w wy okości 1 300 000,00 zł. Różnica w kwocie 1 300 000,00 zł wynika z kompensaty

parag afów dokonanych w Postanowieniu Uchwały.

Rozpc częto dyskusję.

Wices arosta o. Marek Banaszewski

Poinfc rmował, że w dniu 06 lutego br. uczestniczył w sesji Rady Gminy Grzegorzew. Rada

Gmin jednomyślnie podjęła uchwałę dot. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Kolsk ego na realizację zadania pn.: "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

Grzegorzew" .

Radm Rvszard Kasiorek

Pytał zy kwota podana przy w/w zadaniu jest kwotą szacunkową.

Wices arosta o. Marek Banaszewski

Potwi brdził, że jest to kwota szacunkowa.

Radm Jan Stepiński

Pytał zy przebudowa ul. Nagómej w Kole będzie realizowana w całości czy częściowo.

Wices arosta p. Marek Banaszewski

Poinfc rmował, że w związku z brakiem dofinansowania w ramach Programu Przebudowy

Gmin ej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 przebudowa ul. Nagómej

będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Konwaliową do skrzyżowania z

ul. Bo~uszyniecką.



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

załąc nik nr 2 do protokołu.

Analiza projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

gimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego

usta ą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

i spe jalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Kolskiego.

Proje t przedstawiła p. Alicja Łączkowska z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

W z ązku z art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę

- Pra o Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) organ stanowiący jednostki samorządu

podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół

pona gimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych

i spe jalnych w związku z nowym ustrojem szkolnym wprowadzonym ustawą - Prawo

1. Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, tak aby

umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na terenie powiatu lub

podejmujących naukę w powiecie, realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

2. Plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, tak aby

umożliwić dzieciom młodzieży zamieszkującym na terenie powiatu lub

podejmujących naukę w powiecie realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku

nauki na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

3. Warunki przekształcenia dotychczasowych publicznych gimnazjów albo włączenia

tych gimnazjów odpowiednio do publicznych liceów ogólnokształcących, publicznych

techników, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, publicznych szkół

podstawowych specjalnych lub publicznych branżowych szkół I stopnia.

4. projekt planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,

z uwzględnieniem klas dotychczasowych publicznych zasadniczych szkół

zawodowych, trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz czteroletnich techników od

dnia l września 2019 r.

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

zaląc lik nr 3 do protokołu.
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Dopyt wał czy w 2017 r. planowana jest naprawa/modernizacja drogi powiatowej nr 3216P

za m. zierawy z uwagi na dużą ilość łat w nawierzchni drogi.

Poinf rmował, że droga z Kłodawy do Brdowa również wymaga modernizacji.

Zauw żył, że na drodze powiatowej nr 3205P Mostki - Koło na odcinku Osiek Mały - Lipiny

są ob rwane krawężniki drogi pomimo, że droga ta była niedawno przebudowana. Radny

podkr ślił, że na drodze tej panuje duży ruch samochodów ciężarowych Kopalni, które

zgod .e z ustaleniami miały tą drogą nie przejeżdżać. Radny zaproponował aby wprowadzić

ogran czenie tonażu tak, by ograniczyć ruch samochodów ciężarowych Kopalni.

Posie zenie zakończono o godz. 12:45

Proto ÓłOW~: O
\~~Q

Anna rupińska

Przewodnicząca

S ołecznych

o;.&f±:)
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