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Pro.tok(ił nr ](/2019
z X. I se "ji Rady Po viatu 'KolsJdego

odb. tcj w dniu 15 lipca 2019 r;

( e ja na wnio ek)

Ad.1 Oh arcic sesji

Otwarcia obrad XII sesji Rad I Pov iatu Kol' iego o godz. l4 re dokonał Przewodnicząc Rad I

Marek: wiątek.

Ad.2 POl''ł,jbmic go' ci

Przewodnicząc. Rady powitał radn h i sz. stkich o ecnych.

Ad.3 t ierd eale quoru.m ..

Prz odnicząc Rady stwierdził na podstawie li ty obe no. ci, iż obrad są prawomocne, w e ~I

uczestniczy ]3 radn ch. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokr tu.

Ad.4 .Podjęcie uch'wały ",r lna vie wprcwadzeuia zmiaQ w budżtcic Powiara Kol kiego na
2019 r..

Naczelnik Wydziału Finansó r Pani melia Woźniak przedstawiła projekt uchwały dol, cz: cy

wprowadzenia zmi an w budżecie powi atu na 20 l 9 r.

Dokonuje się zmian w budżecie powiatu elem ur alnienia planu ochcdóv i w de tkó :

l. zwi ksza się plan dochodó w dzial 600. rozdział 60014 § 6350 o kwotę l 378 875_00 zł

\'y' związku z podpisaną umową pomi dzy Powiatem Kolskim CI Wojev odą Wielkopol 1 im

o Ul finansov anie zadania pn.: • Rozbudowa uli y lIlagórn>} Kole! z Funduszu Dróg

amorządo ch;

2_ w dziale 801 rozdziale 80102 : _130 zv iększa się plan dotacji celowych na 2019 rok

o wetę 14 000,00 zł, w rat iach rezerw c lowej z przeznaczeniem na r alizr cię zadań

w nikąjących z. rogramu "A tywna Tablica";



3. dział 853 j rozdziale 85395 § 2110 zwiększa się plan dotacji celowych na 2019 rok

o kwot l r- 7.50..00 zł ramach rezerwy elowe], z przeznaczeni III na realizację zadań

w nikających z ustawy 7.. dnia 7 września 2007 T. o Karcie Polaka:

4. w dziale 855, rozdziale 85504 § 2110 zwię ksza się plan dotacji celowych na 2019 rok

o kwotę 24000.00 zł. w ramach rezerwy celowej. z przeznaczeniem na r alizację programu

.Dobry ...tan";

o kwotę 3 500.00 zł zmru jsza SUr plan wydatków w dziale gOl, rozdział R0l95
~t Staro lwie Powiatowym w Kole celem zabezpi czenia środkóv na dofinansowani

programu "A tywna Tablica";

6. o kwotę 50 247 00 zł zmniejsza się plan w datków w dziale 854, r-ozdział 854] Ow związku

z niewykorzystanymi środkami na remonty w budynku inr matu ZSRCKU w Ko cielcu;

7. \V dziale 600, rozdział 60014 zwiększa i. plan wydatków w PZD w Kole z przeznaczeniem

nu:

- zadanie pn.: .Przebudowa drogi powiatów j nr 3424P w miei scowoś iKiełcz 'IN , mużny
Pierwszy" -150 OOO~OOzł, Środki na ten c ] pochodzą z oln ch środ ów.

- zwiększenie arto .ci zadania pn.: ..Rozbudowa ulicy agórnej w Kole" w następujący

sposób:

rok 2019 o kwot l 507 875 00 zł

O kwotę 2 664 613,00 zł

do v-."jokości ..,982072,00 zł,

rok 2020 do VI okoś i 5 317 928,00 zł.

PO\\ ższe zwiększenie wartości zadania wyniki m.in. z dodatkowych robót kosztów

nadzoru inwestorskiego oraz podpisania umowy pomiędzy Powiatem Kols im a Woj wodą

Wielkopolskim o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych. rodki na t n

cel pochodzą z wolnych środków oraz z Funduszu Dróg Samorządowych;

8. dziale 801 rozdział 80 l 02 O kwotę 17 500.00 zł zwiększa się plan wydatków w ZOE- W

Kole z prz znaczeni m na realizacj programu .,Akt wna Tablica". Środki na ten .el

pochodzą ze zwięk zenia planu dotacj i

rozdział 80 ł 95~

9. \.\1 dziale 801 rozdzi ł 80115 zwiększa się plan wydatków o kwotę 50247,00 zł ZSRCK

łowy h oraz zmnicj zenia planu wydatków

w Kościelcu z prz znaczeni m na r munt klaso-pracowni. Środki na. ten cel pochodzą

Z prze unięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków;

10. w dziale 853 rozdział 8539- zwię za plan wydatków o kwotę 15 7-0,00 zl w związku

z decyzją Wojewody Wi lkopol: kiego spra\, I przyznam a iadczenia pie niężnego dla

obywatela Białorusi (w-niosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stał z powołaniem się na

fakt posiadania ważnej karl)" Polaka). Środki na ten cel po hodz z otrzymanej dotacji

celowej;



ll. '.v dziale 855 fOZ lział 8-504 zwięk 7.~' się plan wydarko o kwotę 24 00000 zł w P PR

w Kole z prz znaczeniem na r al izację programu "Dobry. tart". Ś 'odki na ten cel pochodzą

z otrzymań j dotacji celowej'

12. zwiększa się plan przychodóx pochodzących z tytułu woln ch środków o k\ otę

279 000 00 zł.

Dyskusji nad projektem uchwały nie hyło.

Przewodni zqcy Rady Marek Ś- lqte]: podda! pod lo 'owanie projekt li 'hwaly w sprawie

wprowadzenia zmian w budże i powiatu na 20J 9 r.

W glosowaniu imiennym udzial » zieło 13 radnych W iego w niku uchv ala została podjęta 13

glosami "za ". Ogio Ó,. "przeciw" i n głosów" w trzymujqcych się t'. Imienny wykaz giD, owania

,. wlw spra» ie tanowi załqczntk nr 2 do protokołu.

ch vala zestala podjęta, oznaczona r Xll/901201.9 i stanowi zaląeznil nr 3 do pn-)tokolu.

d.S Podjęcie' uchwały w sprawie' . prowadzeula zmian w ielolctniej Prognozie Finansewej
Po iatu Kol kiego na labł 2019 - 202,'

Naczelnik ~ ydziału inansów Paui Amelia Woźniak przedstawiła projekt w/w uchwały.

Podjęcie uchwały wynika z nast pujących przyczyn:

1. zmian wyniku finanso go i zwiększenia planu 'przychodów o wolne środ l -

279 OOO~OOzł':

2. prowadzenia zmian w udżecie powiatu na 2019 r. dokonany h uchwałą Rady Powiatu

Kol kiego nr XI 9012019 z dnia 15 lipca20J9 r.:

3. zwi kszeuia planu dochodów majątkowych w 2020 r.:

- o kwot 40 000,00 zł zwi ązku z planowaną przedążą nie ·uchomo .ci tanowiać j

własna "ć P wiaro K l skiego.

- o kwot 2 593 613,00 zł w związku z podpi aną umową p mi dzy Powiatem Kolskim

a Wojewoda Wi lkop l-kim o dofinansowanie zadania pn: ,.,Rozbudowa ulicy Nagórnej

w Kol z Funduszu Dróg amorządowych;

4. dokonania zwiększenia limin \ dal ÓW"" latach 2019 i _020 ramach przedsięwzięcia

l n.: .Rozbudowa lic Nagórnej v,r Kole",

0# skusji nad projektem uchwał nie b lo.

Przewodni, zq y Rud Marek ; iqtek poddał pod gjosowanie projekt uch» ały W sprawi

wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozi Finansowej Powiatu Kol. kiego na lila 2019 - 202 .



W tło owaniu imiennym udzial wzielo 13 radnych. W jego l' yniku uch» ała zoo tała podjęta /3

glosami "za', OgłOSÓl "przeciw" i O głosów" wstrzymujących sie ", lm; nny wykaz g/osuwania

l l /w sprav 'fe sianowi załqcznik nr 4 do protokołu.

Uch aht zo tala podjęta. oznaezona l r Xll/91!2OJ 9 istanowi załącznik m' - do protokoju.

Ad.6 Wolne glo. i ulo ki:

(ładny Ry. zard Kasiorek
lwró ił si z pro śbą o Wf 'CZ nie upominkó dla drużyn.. kobiecej osP Brdów która zajęła ]11
miejs e w X I Mistrze t a Polski trażako Ochotnik' w w Rato mictwie \ odnym
i Pov odziowym w klasyfika ji załóg kobiecych.

Radmł AI,cja apiń k.li
Podziękowała za dodanie dat na tablicy upamiętniając j 100. rocznicę odzyskania niepodległo 'ci
przez Polskę, która majduje .1 Pl/. d tarosrwem Powiatów m w (ok

_d.7 Zamknięde obrad.

Przewodnicząc.' Rad y arek Świątek zamknął obrady X11 sesji o godz 14'10

Protokółowała:
~KQlRi~~ a
-rv:,.~ u~l i.,
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