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Protokół Nr 28/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 28 czerwca 2017 r.

Posiedzenie o godz. 9.30 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak, który

stwierdził, iż jest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Krystyna Trafna - Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu na temat funkcjonowania stacji

diagnostycznych działających na terenie powiatu kolskiego.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

4. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Informacja Wydziału Komunikacji i Transportu na temat funkcjonowania stacji

diagnostycznych działających na terenie powiatu kolskiego.

Informację przedstawiła Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Krystyna Trafna.

Poinformowała, że na terenie Powiatu Kolskiego działa obecnie 15 stacji kontroli pojazdów

posiadających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje Starosta Kolski, który od roku 2005, w

drodze porozumienia, powierza czynności kontrolne Dyrektorowi Transportowego Dozoru

Technicznego.

W październiku 2016 r. przedstawiciel Transportowego Dozoru Technicznego wspólnie z

pracownikiem Starostwa Powiatowego w Kole przeprowadzili kontrolę we wszystkich

stacjach działających na terenie naszego Powiatu. Kontrola ta wykazała szereg

nieprawidłowości związanych z wykonywaniem i dokumentowaniem badań technicznych

pojazdów. Nieprawidłowości były przedmiotem zaleceń pokontrolnych, które wykonane

zostały przez wszystkie stacje. Stan liczbowy istniejących stacji nie uległ zmianie. W celu



dostosowania się do przepisów unijnych, nadzór nad stacjami kontroli pojazdów przejdzie od

Starosty Kolskiego do Transportowego Dozoru Technicznego, jako instytucji rządowej.

Pełna informacja Wydziału Komunikacji i Transportu wraz z wykazem stacji stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.

Członkowie Komisji zapytali, czy przekazanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów nie

spowoduje zwolnienia któregoś z pracowników. W odpowiedzi Pani Krystyna Trafna

wyjaśniła, iż osoba zajmująca się tymi sprawami ma w SWOIm zakresie wiele innych

czynności i na pewno nie będzie redukcji etatu.

Innych uwag i zapytań nie było. Komisja Gospodarcza przyjęła Informację Wydziału

Komunikacji i Transportu bez zastrzeżeń.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - Mariola

Jóźwiak. Pismem z dnia 26.10.2016 r. Gmina Koło poinformowała, że jest zainteresowana

przejęciem w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, oznaczonej

w ewidencji gruntów nr 812 ark. mapy], położonej w Powierciu, gm. Koło. W związku z

tym, że droga ta stanowi dojazd do działek osób prywatnych jak również do budynku

wielorodzinnego, przekazanie przedmiotowej nieruchomości pozwoli na realizację zadań z

zakresu modernizacji, budowy rozbudowy infrastruktury technicznej przez

Gminę Koło. Z uwagi na to, że w/w nieruchomość jest zbędna Powiatowi Kolskiemu,

zasadne jest podjęcie takiej uchwały.

Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały i jednogłośnie pozytywnie go zaopiniowała.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie

powiatu za 2016 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zrruan

wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 79 756 612,51 zł, wykonano 76 446 860,62 zł, co stanowi

95,85 %

- plan wydatków w wysokości 83656389,79 zł, wykonano 73670812,75 zł, co stanowi

88,06 %

- plan przychodów w wysokości 4915 841,20 zł, wykonano 4916 343,54 zł, co stanowi

100,01%

- plan rozchodów 1016063,92 zł wykonanie l 016063,92 zł, co stanowi 100 %



W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości

2 776 047,87 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899777,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -

8693 055,05 zł, co stanowi 97,85%.

Wydatki na realizację zadań bieżących zakupów inwestycyjnych - 8 693 055,05 zł, co

stanowi 97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

dotacje - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadarł bieżących:

plan 102 000,00 zł, wykonanie 100,293,20 zł, co stanowi 98,33%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadał'l inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych:

plan 3 041 367,00 zł, wykonanie 2 995 273,63, co stanowi 98,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji

inwestycyjnych własnych powiatu:

plan l 899744,00 zł, wykonanie l 899744,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan 90 000,00 zł, wykonanie 68 71 0,93 zł, co stanowi 76,35%

zakupów

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak omówiła także dochody od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - wykonanie

16424951,88 zł tj. 105,46%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo - 10 000,00 zł (100,00%)

Leśnictwo - 280 816,49 zł (83,95%)

Transport i łączność - 12 227 576,94 zł (74,27 %),

Gospodarka mieszkaniowa - 111 466,20 zł (93,42%)

Działalność usługowa - 800903,42 zł (99,71 %)

Administracja publiczna - 9244777,02 zł (94,84%)

Obrona narodowa - 5 994,00 zł (99,90%)



Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4462 574,29 zł (96,63%)

Wymiar sprawiedliwości - 244394,77 (98,87%)

Obsługa długu publicznego - 100 877,61 zł (9,87%)

Oświata i wychowanie 25 904 139,98 zł (98,49%)

Ochrona zdrowia 2985 823,04 zł (66,30%)

Pomoc społeczna - 8 090654,44 zł (97,92%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 389944,74 zł (94,26%)

Edukacyjna opieka wychowawcza - 6456 105,14 zł (80,34%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 64317,61 zł (58,85%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 197 040,72 zł (96,28%)

Kultura fizyczna i sport - 93 406,34 (90,42%)

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak poinformowała, ze Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954110/5/Ko/2017 z dnia 5 kwietnia 2017

roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2016 i jest za udzieleniem Zarządowi

Powiatu absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski

Głosów wolnych i wniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 10.00
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