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'l posied7_;eniu

KOlOi ja. Budżetu iFinan ów

odbytego l\' dnia 10 grudniu 2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. ]400 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansóv

Jarosław Sobański. Powitał wszystkich ob cnych i siwi rdziła, że j st wyrnagan quorum.

W posiedzeniu uczestniczy Ii ponadto:

- r.Hla Urbantak - amodzłelne stano i. ko d.. pracowniczych

- Zygmunt. ołtys iak - łkarbni .Po iatu,

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek po 'iedzcnia:

I. naliza pro] ktu n hwały w sprawie wynagrodzenia Starosty.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie PO\ iatu na

2018r.

3. Analiza projektu uchwał \ spra ic wprowadzenia zmian """Wieloletniej Prognozie

inansowej na lata 2018 - 2027

4. Wolne głosy iwnioski.

d 1. Analiza projektu uchwał,y 'W prs, te rvynngflodzenia Starosty Kolsldego .

. ani Lina Urbaniak przedstawiła proi kt. Proponuj się dla Staro st· Kolskiego

wynagrodzeni miesi czne ob~imuja e następują e skład niki :

l. wynagrodzenie za adnlcze \I kv.. Cle 4.800 zł

2. dodat k funkcyjny w kv ocie 2.100 zł

3. dodatek specjalny w wysokości 35% łącznie wynagrodzenia zasadniczego dodatku

funl cyjnego w kwocie 2. 4] 5 zł

Poza tym Staroście przysługuje dodatek 7A wieloletni: pracę nagród jubil uszowc i

dodatko 4.: wynagrodzenie roczne na warunkach i w wysokości określon j w powsz chnie

obowiązujących przepisach.

Ad 2.An.aliz.a projektu uchwały w prawie WPI-owad7..en,ia zmian budżecie powlatu na

20lS)'".



'k' rbnik Zygmunt ołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu po iatu po

zmianach wecie 87 98928"',51 zł.

Dochody budtellJ powłan: zmniejsZłJ się o k rotę 64 736~OOZ11UI.następujące działy:'

a) pomoc społe Zna O kwotę 14 134.00 z~ (zmniejsza się plan dotacji celowej od

Wojewody Wielkopol. kiego na OP - ul. Ponia owskiego 2] - k Ola l 919,00 zJ i

OP' ul. Blizna - kwota 215,00 zL zmiana wysokości dotacji VIi nika z korekty planu

pod kąt m \.lo korzystana miejsc fina asowanych wg starych zasad);

b) edukacyjna opieka wychov a cza o kwotę 50 60200 zł (zmniejsza ię plan

dochodów m.in, w ZOEW o kwotę 2] 000,)0 zł m.in, z tytułu zmniejszonej iloś i

żywionych dzie i i pracowników oraz braku samochodu Iużbowego na dowozy

dzieci do szkoły z powodu jego długi j naprav")'; zmniejszeniu ul ga również kwota

29 602,00 zł \ rozdziale internaty ibursy szkol ne z tytułu niewykonania dochodów).

Do,chody bluLZelll Zl iększajq się o kwotę 329 237,85 złna .Ilas"ępujqce działy;'

a) transport i łączność - I oto- 8 000, 00 zł sprzedaż płytek i bloczków betonowych

pochodzących z rozbiórki oraz z tytułu sprzedaży drc na z 'VII)' .inki drzew rosnących ••r

pasie drogowym)

b) działalność u ługowa - kwota 80,00 zl (od tki z rachunku bankowego)

c) dochody od ób fiz. i od innych jedno lek nieposiadających o 'obowości prawnej oraz

wydatki związan z ich poborem 00 k otę 9~ 00000 zł (rozdz. 75618 zwiększa ię plan

dochodów \ PZD 'V·i Kole w związku z w sokirn zaawansowaniem wy onania dochodów

z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego)

d) różne rozliczenia - kwota 15 00000 zł (zwiększa i plan dochodów przyznań ch nu

WIlio ck Ministra Edukacji Modo ej z. środków z r zerw cz ści o światowej subv encji

ogólnej na dofinan owanie doposażenia pomieszczeń dn nauki w szkołach Publicznych

prowadzonych przez j t.)

e) oświata iwychowanie - kwota 25 738,00 zł ( m.in, z tytułu wydania duplikatu świad ctw

zkolnych wynajem pomieszczeń. dopłat do gruntów roln- ch wynajem placu

manewrowego do nauki jazdy)

f) pomoc społeczna - kx ota 25 0000.00 z] (z tytułu odpłatności za pobyt mi zkańców \1i,'

Domu oraz odpłatnoś ' za leki powyżej limitu FZ),

g) pozostałe zadania zakresie polityki społecznej ) kwotę 68 656.85 zł (m.in. zwięk za

się plan dochodó w P PR v•..Kol z ł lutu wypracowanych większych niż zaplanowano

kosztów ob ługi z realizowanych zadańz środków P:rRON o kwotę 17 256 8~ z"]ar z



irodki dla PUP w Kole na t ndusz Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów

nagród p cjalnych oraz składek na ubezpieczenie spoleczn w kwocie - 51 400,00 zł)

h) edukacyjna opi ka wychov awcza - 74 12 ,00 zł (m.in. z tytułu wynajmu biur i noclegów,

zakwaterowanie iwyżywienie)

i) rodzina o ho otę 20 640,00 zł (zwiększa się plan dotacji celowej na 2018r. na rodziny

za tępcz )

Plan wydalków budt.elll powiatu po zmianact, wynosi 97 213 412,78 zł. Wyllat'ki budtet~.l

zmnie] za ię o kwotę 5'ł2 306150 zł na dzia(v:

a tran 'port iłączno 'ć - kwota t8 611,00 zł

b) działalność usługowa - o kwotę 46 13950 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografij o

kWOlI( 31 2"3,50 z] oraz PINB w Kol o kwotę 149] 6.,00 zl )

ej administracja publiczna - kwota 78~OOzł

d) b zpieczeń stvvo publiczne io hrona przeciwpożarowa - kwota 6410,00 zł

e) oświata iwychowanie -]<v Ola "31 259,00 zł z podział m na rozdziały:

- zkoły podstawowe specjale - kw ta 603,00 zł

~gimnazja ecjalne - kwota 376,00 zł

- technika - kwota 279900 00 zl

~branżowe szkoły l stopnia - k vota 100000,00 zł

- Licea Ogólnokształcące - kwota 16766,00 zł

- sz cły zawodowe - wota ) 500,00 zł

- szkoły zawodov sp ejalne - kwota 1 703,00 zł

~dol sztalcenie idoskonalenie nau zy i li - 'Ola 5 854,00 zl

- kwalifikacyjne kursy zawodowe - 170 746,00 zł

specjalna organizacja nauki imetod pracy - kwota] 721 00 zł

1) pomoc społeczna - 93 562500 zł (DP kwota 85 04300 zł, pozo tałe centra pomocy

rodzinie kwota 8 5 19,00 zł)

g pozo tałe zadania w zakre je POHl. ki społecznej - 16 790 00 zł

h edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 79437,00 zl

- pecjalne ośrodki szkolno- wychov a ze - kwota 26 235.00

- poradnie p y hologiczno- pedagogiezn - kwota 10 067,00.zł

- inte mat ibursy szkolne - bota 4 l -,00 zł

Dokonuje się zmniejszenia wydatkó w wh działach cel m dostosowania planu do

zakresu realizowanych zadań.



Wydtltki hu.di,etu pmviilttl zwlękSZ(1 ię o kwotę ,856 808,35 Zł JUt lizja/y:

a) tran 'port i łączno \: o kwotę 118 611,00 zł zw i S7..a ię plan \0\ daik \ v PZD \ Kole

m.in, na VI ~ nagrodzenia, zakup odzieży robocz j, usługi remontowe)

b) działalność usługowa - kwota 46 l39,50 zł (zadania z zakresu geodezji i kartografil o

kwotę 31 233 50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztóv usług śv iadczonych przez

lnżynieróv Kontraktu oraz kosztów promocji tego projektu oraz PI B w Kole o kwotę 1

4916,00 zł)

c' bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed pożaro a - kwota 6 430,00 zł (m.in, dla

Komendy Powiatowe PSP na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących

strażakóv przebywających na zwolnieniach lekarskich)

d) różne rozliczenia - kwota 20 798,00 zł zwiększa się plan wydatków na rezerwę ogóln

e) oświata iwychowanie - kwota "'78967,00 zl z podziałem na rozdziały:
- szkołv podstawowe specjale - kwota 72 672 00 zł (m.in. wywóz nieczystości, ochrona

mienia zapłata wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia: społeczne)

- gimnazja pe jalne - kwota 17 103,00 zł (m.in, zapleta wynagrodzeń energia l ktryczna

ici plna, monitorin \\ óz nic zystoś j j ścieki)

- l hnika - kota 166 513,00 zł (m.in, wynagrodzenia dla pracowników, wypłatę

pracowników zasiłków chorobowycłr, macierzyńskich irodzicielskich)

- branżo szkoły I stopnia - kwota: 22 700,00 zł (zwiększa się plan wydatków Z T w

Kole)

- licea ogólnokształcące - kwota. 43 70600 zł (opłata za zu te ciepło internet

wy nagrodzeni )
- szkoły zav odowe - kwota 28 1900,00 zł (płata za zużyte ciepło, wynagrodzeni , i'1:tpłatę

wynagrodzenia z tytułu pełnienia dOZOlU mienia)

- zko y zawodowe pecjajne - kwota 24 236,00 zł (wynagrodzenia i składki na

ubezpieczenia społeczne. przegląd i naprawa samochodu służbowego oraz serwisu

komputerów)

- dokształcenie idoskonalenie nauczy i li - k:- Ola 1 528 00 zł dofinansowanie nauczycieli

na tudiach podyplomowych, pokrycie ko sztów szkoleniu Rady Pedagogiczn j)

~kv alifikacyjn kurs 7..3 odowe - 598,00 zł, zakup środków czystości, odpis na ZF: )

- pecjalna organizacja nauki i metod pracy - kwota 1 721,00 zł ( zakup materiałów j

wyposażę aia do sali zajęć n walidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o

specjalnych sposobie kszt łcenia oraz na realłza j~odpisu na ZFŚ )



t) pomo spoi czna - kwota 121 684. 85 zł (DPS w Koje na ul. Poniatowskiego 21 o kwotę

9- 909.00 zł na wynagrodzenia, zakup wyposażenia W zwi zku Z prowadzonyrrri

remontami. zakup zakup leków pozostałe centra porn cy rodzinie kwota 25 775.8 zł

zakup usług, m.in, u ługi psychologa w celu opiniowania rodzin za stępczy h i

kandydatów na rodziny zastępczych)

g pozostałe zadania w zakresie polit 'ki połecznej - kwota 68 190,00 zl wypłaty na

PFRON wymiana zniszczonego Vv'Ypoaż eni: u. ługi ochroniarskie, sprzątające

h) edukacyjna opieka wychowawcza - kwota 95988.00 zł

- specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze - kwota 5 235,00 zł (zapłata skład k na

ubezpieczania społeezn w ZOEW oraz na wyjazdy nauczycieli na nauczanie
indywidualne)

p iradnie psychologiczno- p dagogiczn _ - kwota 28 703,00 zł (zapłata wynagrodzeń,

składki na ubezpiecz. nia społeczne. v,'rWóz nieczystości, zakup znac kó oraz na

abonament radiowo- telewizyjny)

- internaty i bursy szkoln - kwota 62 050;00 zł (zakup środków czysto' L koców i

pościeli na naprawę antochodu Iuźbowego V.,r·fWÓZ nicezys ości, naprav a sprzętu

komputerowego)

Przy tąpłono do dysku. ji.:

Pl'uwodniqcu;.'v KOłl1Q"ii hlffls_lali! Sobański

Czy połączeni Sp ejaln go Ośrodka. SzkO]J10- Wychov a rczcgo, Poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej iBursy Szkolnej powoduje o zczędności finansowe?

Skllrh1J.ik Zrgl.mmt Soltl!siak

. ależy zrobić bilans flnansov , wówc: as będzie wiadomo jakie oszczędności został

poczynione.

Z czego wynika nie deszaccwanie oświaty?

Skarbnik Zygmunt Soltvsiak

. inbwcncja oś, tiatov a jest w przyznawana na ucznia, w placóv kach oświatow ch w Powieci

Kolskim jest ma o ucznić . Spada liczba uczniów, ale zatrudnienie je t na 111 amym

poziomi _

Wice latOSia Svlwe.'iter Q1't-ciliski



W Powiecie Kolskim jest duża liczba placóv ek OŚ\ latowych utrzymani i h j st kosztowne.

W Turku funkcjonują trzy szkoły inie ma tam problemu z niedoszacowaniem oświat s :

Skarbnik ZJlgmllflJ_S(J"i'i~iQA

Powiat Kolski do końca roku 2018 dołoży do oświaty prawdopodobnie 2 -00000 zł,

Pr.:t.ew1J,tJtliczacv~Koltlis_i; Jac.o.'iI(JJJ!___$ofHuhki

Czy szkoły posiadają na dzi Ó dzisiejsz zbilansowane budżety?

Skarbnik Zygmuld Soltp iak

Szkoły jeszcze występują o dokonanie zmian w planach Iinansowyeh. Na początku roku

2018 pudjęto decyzję o obci eiu w plana h finansow ch szkół wydatki osobowe o 20%. czyli

o 4 500 000 zł. Jed tostki początkowo zaniżały swoje plany dochodów, ale w trakcie roku

dokonyv ały _" -iększenia.

Ad 3. Analiza projektu uchwaly w prawi e wprowadzeaia zmian w wieloletniej

progno:lic fiPlUl. owej powiatu kolskiego na łata 2018-2027.

Podj cie uchwały przez Radę Powiatu 1(;01kiego w sprawie vvpro adzenia zrman

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Koi kiego \ nika z następujących przyczyn:

l, Wprov adzenla zmian w budże i powiatu na 2018 rok dokonanych uchwałami Rad

Powiatu Kolskiego;

2. Dokonania zmian w załącznik 1.1 nr 2 dotyczących:

- nowego przedsięwzięcia PN. .Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa

Powiatowego w Koje" w zwi zku ze zmniejszeniem wartości projektu o kolę

19 624j20 zł.

przedsięwzięcia pn. "C yIryz acja gecdezyjn ch rejestrów publi znych oraz

uruchomienie elektronicznych usług publiczn ch powiatu kolskiego" w związku ze

zwiększeni m wartości projektu na 2018r. o kwotę 6 273,00 zł (są lo \\ datki bież e).

3, Dostosowanie limitów zobowiązań określonych prz dsi wzię do zakresu ich realizacji.

Komisja ni wniosła uwag do omówionych wyżej projektów uchwał

pozytywnie je zaopiniowała, Opinia tano i załącznik nr 2 do protokołu.

jedno głośn ie

Ad 5. Wp/m! gl~L.v..iJYnioski.
Kornlsia Budżetu. i Finan 6w wzięła udział w posiedz niu, na którym skarbnik Zygmunt

Sołtysisk i nacze nik Wydziału Finant Ó Amelia Woźniak omówili projekt budżetu powiatu



na 2019r, oraz projekt wi Ioletniej prognozy finansowej powie u kolski go na lata 2019-2027.

etatka Z vdw 'potkania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
złonkowie Komisji Budżetu j Finansóv pozytywni zaopiniowali:

a) projekt budżetu po 'iatu na 20 19r. - opinia stanov izałącznik nr 4 do protokołu

b) projekt wi loletniej prognoz)" finan owej powiatu olskiego na lata 2019-2027

Na tym z-ukończono posi dzcnie o godz. 500•

Protokółowała

Malwina Morzyoka

fil Qlcrj M<1 \'\110 ~ J=.- P rzewodniczą cy
KomLji Bud' tu i Finan Ó,

-zs---
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