BRZ.0012.1.29.2017
Protokół Nr 29/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 20 lutego 2017 r.

Posiedzenie

o godz. 1200 zastępca przewodniczącego

otworzył

Komisji Budżetu

i Finansów Sebastian Szczesiak. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane
quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie powiatu na

2017 r.
2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza

projektu

uchwały

w sprawie

wprowadzenia

zmian

w budżecie

powiatu na 2017 r.
Projekt uchwały przedstawiła Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Stwierdziła,
że w budżecie powiatu na 2017 rok dokonuje się następujących zmian:
1. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 136530,75 zł:
a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę
2 130671,75 zł.
b) dział 756, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

od innych jednostek nie

posiadających

powiatów

osobowości

prawnej,

rozdział

75622 - Udziały

w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5 819,00 zł.
c) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 Powiatowe
urzędy pracy o kwotę 40,00 zł
2. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 345 147,00 zł:
a) dział 750 Administracja

publiczna,

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

o kwotę

491,00 zł
b) dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki o kwotę 6 200,00 zł
c) dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst o
kwotę 358 456,00 zł
d) dział 80 l Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała działalność o kwotę

10 000,00 zł
3. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 381491,75 zł:
a) dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2 370
671,75 zł
b) dział 80 l Oświata i wychowanie, rozdział 80195 - Pozostała dział. o kwotę 8 780,00 zł
c) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł
d) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85333 - Powiatowe
urzędy pracy o kwotę 40,00 zł
4. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 620 108,00 zł:
a) dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie o kwotę 491,00
zł, rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe o kwotę 240000,00 zł
b) dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 - Pozostałe wydatki o kwotę 6 200,00 zł
c) dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 22 714,00 zł,
rozdział 80151 - Kwalifikacyjne

kursy zawodowe o kwotę 12 264,00 zł, rozdział 80195 -

Pozostała działalność o kwotę 329 689,00 zł
d) dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 - Pozostała działalność o kwotę 2 000,00 zł
e) dział 854, rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne o kwotę 6 750,00 zł
Rozpoczęto

dyskusję.

Radny Jan Stępiński

zapytał,

czy planowana

przebudowa

ulicy

Nagórnej w Kole będzie realizowana w 2017 r. Obecny na posiedzeniu Komisji Wicestarosta
Kolski Marek Banaszewski poinformował, że mimo nie uzyskania środków zewnętrznych na
planowana

inwestycję

odbędą

się rozmowy

z Burmistrzem

Miasta

Koła w sprawie

ewentualnej realizacji odcinka ulicy Nagórnej (od ul. Konwaliowej do ul. Boguszynieckiej)
jako inwestycji wspólnej z Powiatem Kolskim.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała.
Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 2. Wolne głosy i wnioski
Wolnych głosów i wniosków nie było.
Posiedzenie zakończono o godz. 1230,

Zastępca Przewodniczącego
Komisji BUdżett:1i Fmansów
Sebastian Szc
iak
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