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Protokół Nr 33/2017

z posiedzenia

Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 28 listopada 2017r.

I cz. Współne posiedzenie z Komisją Prawa Porządku Publicznego, Komisją Spraw

Społecznych, Komisją Rewizyjną (godz. 11.30)

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Przewodnicząca Janina Roszkiewicz

zaproponowała wprowadzenie do porządku posiedzenia wspólnych Komisji projektu uchwały w

sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu Kolskiego" i nadanie mu pktu 1.

Członkowie Komisji jednogłośnie wyrazili zgodę na dodanie do porządku posiedzenia zgłoszonego

projektu uchwały.

Zatem porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu

Kolskiego".

2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018r.

3. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027.

4. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego "Za zasługi dla

Powiatu Kolskiego"

Projekt uchwały przedstawił naczelnik Zenon Wasiak. Na wstępie poinformował, że Rada Powiatu

Kolskiego 23 lutego 2017r. podjęła uchwałę w sprawie tytułu honorowego "Za zasługi dla Powiatu

Kolskiego" oraz trybu i zasad jego nadania. Na podstawie wniosków, które wpłynęły Komisja

Honorowa przyznała pozytywną opinię w sprawie wniosków o nadanie tytułu honorowego dla:

a) Pana Czesława Cieślaka

b) Pani Anny Kucharskiej

c) Pana Marka Pola

Naczelnik przedstawił krótką charakterystykę każdego z kandydatów. Powyższe osoby

całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej przyczyniły się do rozwoju i promocji

Powiatu Kolskiego.

Przystąpiono do dyskusji



Radny Grzegorz Fiałkowski
Uważa, że statuetka powinna być wręczona osobom z terenu powiatu kolskiego.

Naczelnik Zenon Wasiak

Idea nadania tego wyróżnienia nie była taka, żeby brać pod uwagę osoby tylko z terenu powiatu

kolskiego, ale również osoby spoza powiatu, które swoją działalnością przyczyniły się do promocji

jak i rozwoju powiatu. Pan Marek Pol w 2003 r. jako Wiceminister i Minister Infrastruktury,

skutecznie zabiegał, aby wybudowano drugi węzeł na autostradzie A2 w miejscowości Domanin

gm. Dąbie oraz zjazd z węzła Koło w kierunku miasta Koło, co ułatwiło i umożliwiło rozwój

gospodarczy firm i zakładów funkcjonujących na terenie powiatu kolskiego. Dzięki Panu Markowi

Polowi pozyskano środki finansowe z rezerwy inwestycyjnej części drogowej subwencji ogólnej

budżetu państwa na odbudowę II mostu na kanale ulgi rzeki Warty w Kole. Z inicjatywy

Stowarzyszenia "Kolanie" Pan Marek Pol w 2015r. otrzymał order "Dobrego Duszka" Miasta Koła.

Radny Ryszard Kasiorek

Zdaniem radnego Pan Marek Pol zasłużył się zarówno dla Miasta Koła jak i Powiatu Kolskiego.

Zjazdy z autostrady, które zostały wykonane dzięki wstawiennictwu Pana Wiceministra są

ponadczasowe, wiele firm skorzystało z łatwego dostępu do autostrady.

Radni nie wyrazili opinii do ww. projektu uchwały.

Ad 2. Analiza projektu budżetu powiatu na 2018r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że dochody budżetu powiatu zaplanowano w

kwocie 75 931517,48 zł z czego:

dochody bieżące w wysokości - 73 169 600,03 zł

dochody majątkowe w wysokości - 2761 917,45 zł

Na dochody budżetu składają się:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zakupy inwestycyjne z

zakresu adm. rządowej- 8 091 243,00 zł

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

podstawie porozumień z organami adm. rządowej (kwalifikacja wojskowa) - 1 000 zł

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

- 1 015 294,00 zł (DPS ul. Poniatowskiego - 625 386,00 zł , DPS ul. Blizna - 389 908,00 zł)

4) Środki z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa

członkowskie EFTA oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające

zwrotowi - 3 295 417 ,48 zł

5) Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst.



6) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w

kwocie 14852424 zł Gest to kwota wyższa od zaplanowanej w 2017r. o kwotę 930 207 zł)

7) Subwencja ogólna - 36710327 zł z tego:

- część wyrównawcza - 6 879 868 zł

- część równoważąca -1 739 481 zł

- część ogólna - 28 090 978 zł

Wydatki budżetu powiatu kształtują się na poziomie 82 510 453,56 zł z czego:

Wydatki bieżące - 66 569 678,33 zł

Wydatki majątkowe - 15 940 775,23 zł

Ustalone zostały rezerwy: ogólna na kwotę 725 339,39 zł oraz celowe na realizację zadań własnych

z zakresu zarządzania kryzysowego - 150 000 zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne drogowe -

2 900 000,00 zł

W budżecie planuje się deficyt budżetu w wysokości 6 578 936,08 zł, który planuje się pokryć z

zaciągniętego kredytu długoterminowego oraz wolnych środków budżetu z lat ubiegłych.

W budżecie na 2018 roku planuje się wolne środki w wysokości 5 995 000,00 zł jako nadwyżkę

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu kolskiego, wynikających z rozliczeń

kredytów z lat ubiegłych na zadanie pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno-

Drzewce".

Następnie naczelnik Amelia Woźniak omówiła szczegółowo dochody w dziale:

1. transport i łączność - 15 055 963,14 zł z tego:

- organizacja publicznego transportu drogowego - 47 866,14 zł

- wydatki bieżące - 4 213 097 zł (remonty cząstkowe nawierzchni dróg i chodników na drogach

powiatowych, naprawa i konserwacja samochodów i sprzętu drogowego, remont budynku PZD

oraz zimowe utrzymanie dróg)

- wydatki inwestycyjne- 10 795 000 zł w tym:

a) "Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce" w ramach naprawy szkód

górniczych - 5 995 000 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica - 1 700000 zł

c) przebudowa ulic: Toruńskiej- Towarowej- Piaski w Kole - 15 000 zł

d) przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- Toruńska - 3-go Maja -

150000zł

e) zakupy inwestycyjne - 35000 zł

f) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2900000 zł

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że Gmina Grzegorzew w lutym br. podjęła uchwałę

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w latach 2018 i 2019 na dofinansowanie inwestycj i



drogowych Powiatu Kolskiego w kwocie 200 000 zł. Powyższe środki są zabezpieczeniem

wkładu własnego Gminy na zadanie "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości

Grzegorzew"- zadanie realizowane było w 2017r. Gmina Grzegorzew na etapie ubiegania się o

środki włączyła się we współfinansowanie przebudowy mostu zabezpieczając na ten cel w roku

2017 kwotę 200 000 zł oraz w latach 2018 i 2019 po 200 000 zł.

2. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 263 400 zł (w tym przekazanie w

ramach Funduszu Wsparcia PSP kwoty 100000 zł na "Dofinansowanie do zakupu samochodu

ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Kole"

3. dochody i wydatki na dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 140 000,00 zł. Są to

planowane wpływy za korzystanie ze środowiska (opłaty za usuwanie drzew, szczególne

korzystanie z wód i urządzeń wodnych, składowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów

gospodarczego korzystania ze środowiska. Z tej kwoty będzie kontynuowany projekt pn.

"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu kolskiego" -

30000 zł

4. zadania oświatowe- 31 568 483, 20 zł (rozdział 80195 - pozostała działalność -zarezerwowano

kwotę l 762 393 zł: na tę kwotę składają się środki finansowe zarezerwowane na planowane

podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od l kwietnia 2018r. - 552 908 zł; nagrody Starosty

na DEN - 34 865 zł; odprawy dla nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi- 265 268

zł; inne niezbędne wydatki 909 352 zł)

5. Pomoc społeczna- 6 042 144,91 zł (tym realizacja projektu "Z Troską" - 125 014,91 zł; rodziny

zastępcze - l 413 773 zł; placówki opiekuńczo- wychowawcze - 523 000 zł)

Poza tym zwiększone zostały środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w podziale

kultura 8 000 zł, sport 3 000 zł.

Ustalona została dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w

Chełmnie n. Nerem na prace konserwatorskie w kwocie 20 000 zł

Przystąpiono do dyskusji

Radny Grzegorz Fiałkowski

Uważa, że gmina Grzegorzew nie powinna zwracać środków za remont mostu na rzece Rgilewka,

ponieważ ten most jest powiatu.

Radny Rafał Ławniczak

Na terenie powiatu są różne mosty, remont jednego będzie kosztował 2 mln, drugi 8 mln. Powiat z

gminami ma podjęte pewne ustalenia i wg przyjętej zasady partycypacji w inwestycjach

drogowych, która zakłada że dane zadanie drogowe zostaje wprowadzone do realizacji pod

warunkiem zabezpieczenia części środków ze strony Gminy. Proporcje te wynoszą 40% Gmina-

60% Powiat dla robót nawierzchniowych oraz 50% Gmina- 50% Powiat dla robót chodnikowych.



Jest to dobra zasada, ale może trzeba będzie zmienić te reguły przy partycypowaniu kosztów

remontu mostów.

Wicestarosta Marek Banaszewski

W latach 2008-2009 remontowany był most w gminie Dąbie, całkowity koszt inwestycji wyniósł

1 300 000 zł i gmina również dołożyła się do inwestycji wg obowiązującej zasady 40% gmina -

60% powiat. Gmina nie dysponowała takimi środkami, więc zaciągnęła kredyt na ten cel.

Radny Ryszard Kasiorek

Wielokrotnie powtarzał, że środki z zajęcia pasa drogowego powmny być do dyspozycji

Powiatowego Zarządu Dróg w Kole. Jednostka powinna za te pieniądze kupić niezbędny sprzęt.

Komisja Gospodarcza również składała do Zarządu Powiatu wniosek w tym zakresie.

Radny Marek Świątek

W 2018r. zaplanowany jest zakup sprzętu dla PZD w Kole na kwotę 35 000 zł, jest to bardzo mało

w porównaniu z zapotrzebowaniem jednostki.

Radny Czesław Marek

Zarząd Powiatu Kolskiego w 2018r. przeznaczył kwotę 2 900 000 zł na remonty dróg. Dyrektor

PZD w Kole wskazał w zapotrzebowaniu, że niezbędny jest zakup kosiarki bijakowej i Zarząd

wyraził zgodę na zakup wskazanego sprzętu. Jeżeli w przyszłości będzie więcej środków na pewno

uwzględnione będą potrzeby PZD w Kole.

Radny Zdzisław Domański

Zdaniem radnego 100 000 zł, które Zarząd proponuje przeznaczyć na "Dofinansowanie do zakupu

samochodu ratowniczo- gaśniczego dla KPPSP w Kole" powinno się przekazać PZD w Kole na

zakup sprzętu.

Radny Czesław Marek

Istnieje możliwość pozyskania 800 000 zł na zakup nowego wozu. Natomiast wóz strażacki, który

będzie wymieniany trafi do OSP Gminy Wiejskiej Koło.

Radny Marek Kowalewski

Przy pracach nad budżetem przyszłorocznym trzeba pomyśleć o wsparciu także jednostek OSP na

terenie powiatu. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej wart. 34. daje możliwość finansowania

jednostek OSP. Uważa, że trzeba utworzyć zakres udzielania dotacji, odpowiednią dokumentacje.

Radny Czesław Marek

Rada powiatu nie posiada prawnej możliwości podjęcia uchwały w sprawie dotacji dla OSP.

Radny Marek Kowalewski

W powiecie włocławskim udzielono wsparcia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej. Dostarczy

wszystkie dokumenty w tym zakresie.

Radny Ryszard Kasiorek



Jest członkiem Zarządu Wojewódzkiego PSP i na najbliższym spotkaniu zasięgnie opinii w tym

zakresie. Z wiedzy, którą posiada inne powiaty udzielają wsparcia finansowego OSP i jeżeli będzie

taka możliwość, to w przyszłorocznym budżecie będzie wnioskował o uwzględnienie odpowiednich

kwot.

Radna Ewa Ochędalska

Dziękuje za dodatkowe środki w kwocie 10 000 zł w dziale kultura i sport. Jest wiele organizacji,

którym te środki pomogą w realizacji programu. Dodała, że wiele naszych organizacji odnosi

sukcesy nie tylko w Polsce, ale także za granicą i potrzebują środki chociażby na stroje czy

transport.

Radna Janina Roszkiewicz zgadza się ze swoją przedmówczynią.

Radny Rafał Ławniczak

Chciałby uzyskać szczegółowy zakres prac konserwatorskich, które będą wykonane w Parafii

Rzymsko- Katolickiej Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie n. Nerem. Prosi o

informacje kto jest beneficjentem.

Wice starosta Marek Banaszewski

Co roku Zarząd Powiatu przeznacza środki w wysokości 20 000 zł na remont Kościoła z terenu

powiatu kolskiego. W poprzednich latach środki otrzymali proboszczowie z Dobrowa, Białkowa i

Lubstowa. Rada Powiatu Kolskiego uchwaliła stosowną uchwałę w 2006 r. w tym zakresie.

Radny Rafał Ławniczak

Uważa, że powinien być spisany regulamin przyznania środków na prace konserwatorskie i

przesłany do wszystkich proboszczów z powiatu kolskiego. Zdaniem radnego nie wszyscy są

pouczeni o możliwości aplikowania i skorzystania z tych środków.

Radna Ewa Ochędalska

Popiera wypowiedź swojego przedmówcy. Kwota 20 000 zł może stanowić wkład własny do

wykonania większych prac konserwatorskich.

Podobnie wypowiedziała się radna Janina Roszkiewicz.

Radny Zdzisław Domański

Gmina Kłodawa wykonała ze środków własnych w 2017r. chodnik na drodze powiatowej na

ul. Cichej. Za prace zapłaciła 67 000 zł, zgodnie z przyjętą partycypacją chodniki wykonuje się w

podziale 50% środki powiatu - 50% gmina. Czy gmina odzyska założone środki?

Naczelnik Amelia Woźniak

Środki będą zwrócone podczas wykonania inwestycji drogowej na terenie gminy w 2018r.

Radny Rafał Ławniczak

Prosi o rozważenie możliwości podwyższenia wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych

Starostwa.



Radny Grzegorz Fiałkowski

Powrócił do sprawy dofinansowania do działu kultura i sport. Uważa, że powinno się dołożyć do

ww. działu kwotę 30 000 zł. Jest wiele organizacji, które promują powiat kolski i powinny one

otrzymać dofinansowanie.

Radny Czesław Marek

Zarząd Powiatu postanowił do kwoty 96 000 zł, która była zaplanowana na dział kultura i sport

dołożyć 10 000 zł.

Radny Ryszard Kasiorek

Popiera udzielenie podwyżki dla pracowników Starostwa. Zwraca uwagę, aby w budżecie

zabezpieczyć więcej środków na szkolenia dla pracowników, głównie chodzi o kształcenie

pracownika w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Jest zwolennikiem wysyłania

pracownika na szkolenia za granicą.

Przewodnicząca Komisji Janina Roszkiewicz zamknęła dyskusje w tym temacie.

Ad 2. Analiza projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-

2027.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że WPF Powiatu została przygotowana na lata 2018-

2027. Wynika to z prognozy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia

kredytów bankowych, których ostateczny termin spłaty upływa w 2027 roku.

W 20 18r. kontynuuje się przedsięwzięcia pn.:

- "Ochrona osób i mienia"

- "Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku A i B Starostwa Powiatowego w

Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27"

- "Dostawa spersonalizowanych dokumentów komunikacyjnych w Starostwie Powiatowym w

Kole"

- "Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- gospodarczym powiatu

tureckiego i kolskiego"

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Spraw Społecznych, Komisja Prawa i Porządku Publicznego, Komisja Gospodarcza,

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu powiatu na 2018r. oraz projekt

wieloletniej prognozy finansowej powiatu kolskiego na lata 2018-2027. Opinia stanowi załącznik li

2 do protokołu.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski

Nikt nie zgłaszał.



II cz. posiedzenie Komisji Gospodarczej

1. Analiza projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

2. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2017r.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Kolskiego.

Projekt uchwały przedstawiła inspektor Grażyna Wypychowska. INEA Spóka Akcyjna z siedzibą

w Poznaniu wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na

nieruchomości położonej w obrębie Koło, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów

numerem 56/12 arkusz mapy 50, będącej własnością Powiatu Kolskiego. Powyższy wniosek

związany jest z planowaną budową telekomunikacyjnego przyłącza światłowodowego do stacji

bazowej T-Mobile.

Komisja nie wnosiła uwag do projektu uchwały i pozytywnie go zaopiniowała. Opinia Komisji

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Informacja z działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za 2017r.

Informacje przedstawił dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa (załącznik nr 4 do protokołu). Pan

dyrektor Kujawa wspomniał, że w 2017r. do PZD wpłynęło 20 wniosków o odszkodowanie za

szkody komunikacyjne i osobowe z tytułu odpowiedzialności zarządcy za stan dróg. Obecnie toczą

się 3 procesy sądowe z powództwa cywilnego o odszkodowanie przeciwko Powiatowi Kolskiemu

-PZD.

Wnioski i potrzeby jednostki

Zakupy inwestycyjne:

- konieczność pilnej wymiany zużytego taboru samochodowego (2 Lubliny i Polonez Caro),

- zakup samochodu ciężarowego,

- zakup przyczepy ciągnikowej,

- zakup ciągnika i kosiarek bijakowych, w tym wysięgnikowej.

Zatrudnienie

Dział Techniczny tworzą 2 osoby. W 2016 r. zostało uchwalonych 21 inwestycji. W 2017 r. jest ich

31, co oznacza wzrost o 50 %. Jednostka powinna zatrudnić dodatkowych pracowników, jest

również deficyt w zakresie dróżników.

Termin uchwalania środków budżetowych. Corocznie środki na inwestycje drogowe są

uchwalane na koniec marca dając niewiele czasu Powiatowemu Zarządowi Dróg na ich techniczne



opracowanie i przygotowanie przetargów. Dyrektor Kujawa zwraca się z prośbą o przyspieszenie

uchwalania inwestycji dając racjonalny czas na ich przeprowadzenie.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Zdzisław Domański

Na poprzedniej części posiedzenia zwracał uwagę, aby kwotę 100 000 zł, które ma otrzymać

Komenda Powiatowa PSP w Kole na nowy samochód, aby były przekazane do dyspozycji PZD w

Kole.

Radny Marek Kowalewski

Komisja Gospodarcza kilkakrotnie występowała do Zarządu Powiatu Kolskiego z wnioskiem, aby

środki z zajęcia pasa drogowego były do dyspozycji PZD w Kole, wówczas jednostka posiadałaby

środki na wymianę taboru samochodowego i zakup potrzebnego sprzętu.

Radny Marek Świątek

Rada Powiatu zawsze jest otwarta na potrzeby PZD, również w zakresie dodatkowego zatrudnienia

pracowników w PZD w Kole. Uważa, że z wolnych środków powinien być zakupiony sprzęt dla

jednostki.

Radny Zdzisław Domański

Przetargi w zakresie inwestycji powinny być już ogłaszane, wówczas wykonawcy będą mieli dużo

czasu na wykonanie zadania.

Radny Marek Kowalewski

Uważa, że trzeba zmobilizować Rady Gmin do uchwalenia środków na remonty w rmesiącu

styczeń. Wówczas Rada Powiatu szybciej mogłaby przeznaczyć zabezpieczone środki na remonty

dróg i już w lutym rozpoczęłyby się prace drogowe.

Dyrektor PZD Grzegorz Kujawa

Obecnie firmy za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogowym muszą uiszczać

opłatę wskazaną w Uchwale Rady Powiatu Kolskiego z 2004r. Zgodnie z zapisami uchwały stawki

roczne określone w uchwale obniża się o 50% dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

niestety nie ma zapisów odnośnie umieszczania urządzeń światłowodowych. Stawki te nie były

rewaloryzowane od wielu lat i są na naj niższym poziomie w porównaniu do innych powiatów.

Firmy mimo to proszą o zastosowanie 10% upustu wobec nich.

Radny Marek Kowalewski

Uważa, że należy wyrównać stawki zgodnie z obowiązującymi w powiatach ościennych (w

powiecie kolskim są najniższe stawki). Po urealnieniu i przegłosowaniu przez Radę Powiatu

Kolskiego nowych stawek można rozmawiać o dodatkowych 10 % upustu, obecnie nie można

udzielać 10% preferencji.



Komisja Gospodarcza powróci do tematu w przyszłym roku.

Ad 3.Wolne głosy iwnioski

Nikt nie zgłaszał.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1325
.

Protokółowała
Malwina Morzycka

~1,fl\a~~
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