BRZ.0012.1.32.2017
Protokół Nr 32/2017
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Posiedzenie

o godz. 1300 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
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. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017 - 2027.
3. 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:
I. Dochody budżetu powiatu w wysokości 83 985 315,97 zł zwiększa się o kwotę 1 222
000,00 zł do wysokości 85 207 315,97 zł, z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 72 923 288,14 zł zwiększa się o kwotę 472 000,00 zł do
wysokości 73 395288,14 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 11 062 027,83 zł zwiększa się o kwotę 750 000,00 zł do

wysokości 11 812 027,83 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne
z zakresu administracji

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane

przez

powiat w wysokości 8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556
803,00 zł.
Zmienia się nazwę zadania (w dz. 750, rozdz. 75020, par. 6050) z "Montaż nagłośnienia
w budynku A Starostwa Powiatowego w Kole" na" Zakup i montaż nagłośniania w budynku A
Starostwa Powiatowego w Kole".

Zmniejsza się wartość zadania pn.: "Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole" o kwotę 199 328,25 zł
do wysokości 0,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).
Dodaje się nowe zadania pn.:
a) "Przebudowa odcinka ul. Poniatowskiego

w zakresie chodników i ścieżki rowerowej" -

700 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050);
b) "Dofinansowanie

do zadania pn.: "Zakup specjalistycznego

sprzętu i wyposażenia

do

zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii dla jednostek PSP
z terenu województwa wielkopolskiego" - 50 000,00 zł (dz. 754, rozdz. 75411, par. 6170);
c) "Dofinansowanie do zadania pn.: "Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla KPP
w

Kole "" - 32500,00 zł (dz.754, rozdz. 75405, par. 6170);

d) "Budowa sali sportowej w ZSRCKU w Koście!cu" - 90 000,00 zł (dz. 801, rozdz. 80130,
par. 6050).
Zwiększa się wartość zadania pn.: "Przebudowa

ul. Przemysłowej

w Kole" o kwotę -

800000,00 zł do wysokości 840 000,00 zł (dz. 600, rozdz. 60014, par. 6050).
II. Wydatki na realizację zadań bieżących i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat w wysokości
8 553 303,00 zł zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł do wysokości 8 556 803,00 zł.
III. Rezerwę ogólną w wysokości

267 416,69 zł zwiększa się o kwotę 163,56 zł do

wysokości 267 580,25 zł.
Rozpoczęto dyskusję:
Radny Jan Stępiński
Zapytał na jakie zadanie zostały przeznaczone środki, które pierwotnie zostały zabezpieczone
na zadanie pn.:"Rozbudowa ul. Nagórnej w Kole "?
p. Amelia Woźniak
Poinformowała,

że środki te zostały

przeznaczone

na zadanie

pn.: "Przebudowa

ul.

Przemysłowej w Kole".
Radny Jan Stępiński
Nawiązał do złego stanu nawierzchni drogi (ul. Wiejska w Kole) w kierunku Dzieraw. Radny
chciałby aby wyremontować wspomniany odcinek drogi w bieżącym roku.
p. Amelia Woźniak
Poinformowała, że Powiatowy Zarząd Dróg w Kole posiada w swoim budżecie na 2017 r.
zabezpieczone środki na remonty dróg.
Radny Jan Stępiński

Wnioskuje do Zarządu Powiatu Kolskiego o zabezpieczenie

środków w 2017 r. na remont

w/w drogi (ul. Wiejska w Kole).
Zastępca Przewodniczącego

Komisji p. Sebastian Szczesiak poddał pod głosowanie wniosek

o zabezpieczenie w 2017 r. przez Zarząd Powiatu Kolskiego środków finansowych
drogi (ul. Wiejska w Kole) w kierunku Dzieraw. Komisja poparła

na remont

wniosek, stanowi on

załącznik nr 2 do protokołu.
Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała.
Opinia stanowi załącznik m 3 do protokołu.
Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w Wieloletniej

Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2027.
Projekt uchwały przedstawiła
Podjęcie

uchwały

przez

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów.

Radę

Powiatu

Kolskiego

w sprawie

wprowadzenia

zmian

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Kolskiego wynika z następujących przyczyn:
1. Zmiany wyniku finansowego i zwiększeniem planu przychodów o:
•

nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 813 171,75 zł

2. Wprowadzenia

zmian w budżecie powiatu na 2017 rok, które zostały przedstawione

w punkcie dot. zmian w budżecie (Ad 1.).

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie pozytywnie ją zaopiniowała.
Opinia stanowi załącznik m 4 do protokołu.
Ad 3. Wolne glosy i wnioski
Radny Jan Stępiński
Poruszył

temat

petycji

Komisji

Międzyzakładowej

Oświaty

i Wychowania

NSZZ

"Solidarność" w sprawie zaplanowania i uruchomienia środków finansowych na podwyżki
dla naj niżej zarabiających
Stępiński

pracowników

obsługi i administracji

szkół i placówek. Radny

zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Powiatu Kolskiego o zabezpieczenie

środków w 2017 r. na powyższy cel.
Radny Józef Rybicki
Poinformował, że Zarząd Powiatu zapoznał się z powyższą petycją NSZZ "Solidarność". Pan
Rybicki przekazał, że powyższa kwestia leży w kompetencjach dyrektorów szkół i placówek
oświatowych.
Zastępca Przewodniczącego
o zabezpieczenie

Komisji p. Sebastian Szczesiak poddał pod głosowanie wniosek

w 2017 r. przez Zarząd Powiatu Kolskiego środków finansowych

podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników

na

obsługi i administracji szkół i placówek

oświatowych powiatu kolskiego. Komisja poparła wniosek, stanowi on załącznik nr 5 do
protokołu.
Radny Grzegorz Fiałkowski
Powrócił do kwestii wysokiej stawki ubezpieczenia nowego pojazdu Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Kole do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zastępca Przewodniczącego

Sebastian Szczesiak

Odczytał

SOSW odpowiedź

przesłaną

przez

na pismo

Komisji

Budżetu

i Finansów

w powyższej sprawie. Ponieważ odpowiedź ta nie wyjaśnia w pełni wątpliwości Komisji
Zastępca Przewodniczącego

Komisji ponownie zwróci się w formie pisemnej do Dyrektor

SOSW w Kole o przesłanie zebranych ofert, analiz, wyliczeń ubezpieczycieli,

do których

SOSW zwróciło się w powyższej sprawie, a także przesłanie zakresu jakim wykupione już
ubezpieczenie obejmuje w/w pojazd.

Posiedzenie zakończono o godz. 13:45.
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