
Protokół Nr 30/2017

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego w dniu 19 września 2017 r.

BRZ.0012.2.30.2016

Posiedzenie o godz. 12.00 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak,

który stwierdził, iżjest wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyli ponadto:

- Mariola Jóźwiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości na

rzecz Powiatu Kolskiego.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Powiatu

Kolskiego.

3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

4. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

nieruchomości na rzecz Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że w związku z planowaną budową nowej drogi powiatowej

Łuczywno - Drzewce, przedmiotowe nieruchomości zostaną przejęte na rzecz Powiatu

Kolskiego w drodze darowizny od PAK Kopalni Węgla Brunatnego S.A. w Koninie -

zgodnie z zawartą w dniu 24.05.2011 r. Ugodą nr 439/2011, aneksem nr 1 z dnia 13.11.2013

r. i aneksem nr 2 z dnia 09.03.2017 r. W/w droga zostanie wybudowana w zamian za przejęte

przez kopalnie od Powiatu Kolskiego nieruchomości zajęte pod odkrywkę węgla brunatnego,

a przedmiotowe nieruchomości stanowić będą część tej drogi.

Uwag do projektu uchwały nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie go

zaopiniowali. Opinia Komisji Gospodarczej stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola

Jóźwiak. Poinformowała, że przedmiotowe nieruchomości przeznaczone zostały w



miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny powierzchniowe

eksploatacji węgla brunatnego. W związku tym Powiat Kolski przekaże w drodze darowizny

na podstawie Ugody nr 439/2011 z dnia 24.05.2011 r., aneksu nr 1 z dnia 13.11.2013 r. i

aneksu nr 2 z dnia 09.03.2017 r. powyższe nieruchomości na cel publiczny na podstawie

art. 6 pkt. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W zamian Powiat Kolski otrzyma drogę

bitumiczną w rejonie załadowni węgla O/Drzewce o długości około 820 m, oraz środki w

kwocie 6 mln zł na wykup i budowę nowego odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno -

Drzewce.

Uwag do projektu uchwały me było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie go

zaopiniowali. Opinia Komisji Gospodarczej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Informację o wykonaniu budżetu Powiatu Kolskiego za I półrocze 2017 r. przedstawiła

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów. Wykonanie podstawowych wielkości

budżetu wyniosło:

- dochody w wysokości 46.130.050,42 zł, co stanowi 53,16% planu,

- wydatki w wysokości 35.920.464,89 zł, co stanowi 37,46% planu,

_nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 10.209.585,53 zł przy planowanym deficycie

w kwocie 9.107.650 zł,

_przychody budżetu wyniosły 6.676.327,49 zł, rozchody na spłaty rat zaciągniętych pożyczek

i kredytów wyniosły 508.031,96 zł,

_ na koniec okresu sprawozdawczego Powiat posiadał zobowiązania w wysokości

2.709.877,99 zł,

Spośród najważniejszych zadań inwestycyjnych nie rozpoczęto realizacji zadania pn.

"Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SPZOZ w Kole wraz rozwojem

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" (plan na rok 2017 - 4 mln

zł), głównie z powodu przedłużających się procedur przetargowych. Nie poniesiono

wydatków na realizację zadania pn. "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno -

Drzewce". Nad wieloma innymi zadaniami inwestycyjnymi trwają intensywne prace

przygotowawcze i uzgodnienia oraz ogłaszane są postępowania przetargowe. Zaawansowanie

realizacji tych zadań powinno nastąpić w kolejnych miesiącach bieżącego roku

kalendarzowego.

Amelia Woźniak nadmieniła, że opima Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

dotycząca przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za pierwsze półrocze 2017 roku

jest pozytywna.



Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja przyjęła ją jednogłośnie. Opinia w tej

sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja postanowiła, że jej październikowe posiedzenie będzie połączone z Komisją Spraw

Społecznych ipoświęcone zostanie rozbudowie szpitala. Na posiedzenie poproszony zostanie

Starosta Kolski i przedstawiciele SP ZOZ w Kole odpowiedzialni za realizację inwestycji.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski

Głosów wolnych iwniosków nie było.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 13.00

Władysł

Komisji rczej
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