
Ra.da Powiatu Kol iego
ul. Sien iewicza 71/2.3

62-60U KOŁO
BRZ.0012J .4.2019

Protel ól Nr 412019

z po iedzenia

Komisja Budżetu iFinansów

od hyłego w dniu 28 lu tego 2019r.

Posi edz nie otworz ł o godz. l] 00 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansóv Jarosław

Sobański, Powitał wszystkich obecn ch i stwierdziła. że j st wymagane quorum. W osiedzeniu

ucze tniczył ponadto Zygmunt Sołt. siak - L karbnik Powiatu oraz !larek Marcinjak - radn

Powiatu Kolskiego. Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Analiza projektu uchwał .prawi dopuszczenia zapłaty opłat. oraz niepodarko Ą, ch naj mo. ci

budżęto w ch stanowiących dochody budżetu po iatu kol. ki go instrumentem płatniczym,

2. Analiza projektu u. h ary w sprawie 'Wprowadzenia zmian w budżeci po iaru na 2019r.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian 'iN Wi 101stniej Prognozie Finansowej

na lata 2019- 2027,

4 . '\Vol.ne głosy iwnioski

Ad 1. Analna projektu uchwały'" sprawie depuszczenla z.aplaty opiat oraz niepodatknw ch

naleźneśei badżetowych tanowiącyeh d.ochody budżetu powlam kolskiego. instramentem

platn iczym.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformov al. że organ stanowiący może w drodze uchwały

umożliwić dokonanie zapłat przcz. mieszkańców powiatu kartarni płatnic" yrni lub płatnością

mobilną przy użyciu telefonu za pomocą terminali płatniczych, Obecnie taka forma płatności będzie

rnożli a w Wydzial Komunikacji, gdzie terminal zostanie udostępniony przez Państwową

Wytwórnie Pepierów Wartościowych. atomiast w Wydziale Geod ;gi, Kartografii i Katastru

terminal zostanie udostępniony na podstawie trwając go od 20] 7r. projektu .Polska

bezgotówkowa", który jest realizowany przez arodowy Bank Polski, Projekt zakończy SIę w

2020r. do tego czasu Powiat nie będzie ponosił kosztów za dzi rżawr terminala .

'złonkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali Whl'

projekt uchwaiy. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu



Ad 2. Analiza pI'ojektn uchwały w prawie \. prowadzenia zmian w budżeele powlata na

20ł9r.

karbnik Zygmunt ołty iak poinformował. że u. tala się plan dochodów budżetu powiatu po

zmianach w kwocie 87 16070 ,58 zł.

DQchod. budżetu pm 'i.a.hI zwiększa się o k;~'r·ot~3 627' 400,00 zł na dzjal transport i łączność -

kwota J 627 OO~OOzł (zwiększa się plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpływó z k ry

pie aiężnej - 13 200 00 zł oraz uzyskan go odszkodow-aniu. - 3 000,00 zł. Ponadto zwiększa się plan

dochodów o k otę ~ 611 200.00 zł w związku z otrzymaną !)omocą finan ową z Gminy Osiek

Mały, Gminy Koło, Miasta Koła, Gminy Dąbie, Gminy Babiał Gminy Chodó ).

Płan Vt datków po zmianach kształtuje się ",. kJ'Voeic 89 851166t68 zł. Wydatki bud" etu p. latu

zmniej za ię o kwotę 457 840,00 zł na dział:
a) tran port i łączność - kota 400 00000 z]

b) wymiar sprawiedliwości - kwota 12012,00 zł

c) oświata iwychowanie kv ota ~6 096,00 zł

d) edukacyjna opieka v,. chowawcza- kwota 9 7 2 00 zł

W. daUd budżetu po latu zwięl za ię o watę 5 996 766 02 zl na dział:

a) transport i łączność- k ora 4 827 20000 zł (zwiększa si plan wydatków .PZD w Kole z

przeznaczeniem na: zakup komputerów stacjonarnych - 10 000.00 zł, I oszty zastępstwa

procesowego - 6 200,00 zł). Ponadto zwiększa się plan wvdatków na zadania inwestyc jne

drogowe:

Nazwa zadania Gmina Udział Udział
Powiatu [

Wartość
razem

P 'zeb udowa nawierzchni
odcinka drogi powiatu j nr
3418P O hl ~Młynek

Pr ebudowa nawi erzchn i Osi k Mały

Gminy

§ 60500 zadania inwestycyjne

Osi k Mał 100000,00 250000,00150000,00

lOOOOo.,OO 15000000 125000.0,00
odcinka drogi powiatowej nr
3423 P O. i k. Wi.elki -
Czołowo

Przebudowa drogi
powiatowej r H08P
Głogowa - Chełmno na
odei 11ku drogi Chełm no
Parcele - Ladorudz

Dębie 200 000 00 300 000,00 00000,00



Przebudo wa dm gi B abiak
powiatowej nr 3419P
Budzisław Star - Lubeniek

Przebudowa drogi Chodów
p wiatówej n 3405P
Kłodawa- D~bro tce

Przebudowa drogi Chodóv
powiatowej nr 34'1 l P w
Rdutowie

Przebudowa drogi Chodów
powie towe] nr 2150P
Domanik6w - Kotków

Budowa chodnika przy r hodów
drodze powiatowej nr 3412P
•. urzynowie

Przebudowa drogi Gmina Koło
powiatov ej nr 3403P na
odcinku Powiereje Kolonia-

eśnica

R zbudowa ulicy agórn j
w Ko]e

Gmina
Miejska Koło

Razem

200 000,00 300 000,00

62 400,00' 93 600.00

48 000,00 72 000 00

62 IWO 00 9420000

40 000,00 40 000 00

548000,00

2250000.00

500000,00

1-6000.00

120000,00

157000,OU

Środki na whv cele po tronie powiatu pochodzą 7. rezerw c lewej i olnych środkó .

b) wymiar sprawiedliwości - kwota 12 012 DO' zł Z\ lększa SI plan wydatków w zakresie

nicodpłatnej pom.ocy prawnej na wynagrodzenia bezosobov e)

c oświata j wychowanie kwota 19 500 ~UOzł:

rozdział 801 3O Szkoły za wedowe - 78 895 33 zł

rozdział 80146 Dokształcanie idesko aalenie nauczycieli. - 19 500 00 zł

rozdział IW 195 pozostała działalność - 26 .,28,00 zł

d) ochronazdrowia= l 025794,69 zł z podziałem na:

rozdział 851] 1 zpitale ogóln - kwota 1 020000,00 zł (zwiększa się dotacje dla SP ZOZ w Kole z

przeznaczeniem na kont nuację zadania pn.: ,Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

\ posaż nie amodzielncgo Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wra: rozwój m

usług medycznych świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu. rodki pochodzą z wolnych

środków.

Rozdział 85195 pozostała działalność - kwota 5 794,69 zł - dotacja celowa na pomoc finanse. .

dla województwa Wielkopolskiego z po zna z..eniem na dofinanso anie projektu

pn.: ••Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowym imiej kich podmiotó

leczniczy h w narzędzia in nrmatyczne umożliwiające wdrożenie lektronicznej Dokumentacji

80000,00

548000,00

2250000.00

I

3611200,00 1 199800,00 14811 000,00



1edycznej oraz stworzenie sic i wymiany danych międzj podmiotami lecznicz mi samorządu

województwa o k ot nic" korzy mną w 2018r.

e) gospodarka komunalna i ochrona irodowlska - kwota 7 036,00 zł (zakup i montaż sensoró

jakości powietrza oraz wyśv ictlac a ze vnętrznego,

Przychodj budżetu powiatu zwiększa się o kwotę] 911 526,02 zł z tytułu wolnych śrcdkć .

arbnik Zygmunt ołtysiak poinformował żena sesji zostaną wprov .dzone dodatkowe zmiany,

które dotyczą:

1) zwiększenia planu wydatków w PZD Kole na r alizację zadania pu.: .Przebudowa drogi

powiatowej nr 3218P - na odcinku Ruszków Drogi - Policc Średni "o ot 600' 00'0,00 zł wota

300 000.00 zł pochodzi z pomocy finansowej z Gminy Kościelec, po stroni' Po lat z woln ch

środkó . została wyasygnowana kwota 300 000 00 Z:1);

2) na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego dokonuje s19 zwiększenia planu dotacji

celewych na 2O19r. dziale Gospodarka mieszkaniowa \l kwocie 2 713,00 zł (środki będ ą

przeznaczone na llZUp. łnienje irodków nu wynagrodzenia ' oraz, dział Bezpieczeństwo publiczn

i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 158 538,00 zł (środki na uposażenie, nagrody uznaniowe dla

funke jonari uszy P 'P oraz ró nowazn iki pieni, .żne i ek," iwalenty);

3) w związku z niedoszacowaniem planu na podziały geodezyjne dotyczące regulowania stanu

prawn go nieruchomości Powiatu Kolskiego z wolnych środków przeznacza się kwotę 5 000,00 zł

4) w d 'ale administra ja publiczna zwiększa ię plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł celem

zabezpi cz nia środków na zapłatę podatku VAT wyni aiacego z zaokrągleń:

5) zwię za ię plan wydatków w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem przez, P ZOZ

w Kole gdzie Powiat Kol. ki zab zpiecza . platę Iw kred tu w posta i por czenia w wysokości

850 '000 00 zł z czego w roku 2019m 142000.00 zł. Kwota planowanego kredytu to 76- 000,00 zł z

okresem spłaty do roku 2024 j oprocentoweniem s ,2%.

SI{.·ubnik ZV~łlUDt zakre ie im estycji

"Rozbudowa ul. Nagómej wole" przekazuje 2 250 000 00 zł, niesto Koło w 20.19r, przezt aczy 2

250 000,00 zł a dotacja od Wojewody Wielkopolskiego wyniosła 3 000000,00 zł. Niedługo

zostani oglo zony nabór wniosków z ·unduslu Dróg Samorządowych, gdzie do rozdysponowania

jest kwota 6 mld zł i jest możliwość uzyskania dofinansowania 80% kosztów inwestycji. Jest

szansa, że inwestycja ••Rozbudo a ul, Nagomej w Kole' otrzyma dofinansowanie t go progr mu,

prawdopodobnie zadanie będzie rozłożone na 2 lata.

W zakre: ie porę zenia kredytu dla SP ZOZ \ Kole Skarbnik Zygmunt Sołtysisk wyjaśnił. że jak

v skazuje projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian' budżecie powiatu na 2019r. Rada



Powiatu podejmie decyzje o przekazaniu dla szpitala dotacji w kwocie] 020 000:00 zł (środki

zostaną przeznaczone na kontynuację zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz

wyposa renie amodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole wraz z rozwojem

usług medycznych ś iadczon ch na: rzecz miesz ańcó powiatu". Środki pochodzą l wolnych

środ 6 ). zpital planuje zaciągnąć lu d~ t W Banku Gospodar'::ih a Krajowego i prz~zn<:lcz;y go na

pokrycie zobowiązań wynikających z faktw. za roboty wykończenie .gablnetów endo kopii oraz
zobowiązań wynikających z wyroków sądowych (sprawa Z S. Rada łpołeczna szpitala

pożyty nie zacpinio ała konieczność. zaciągnięcia kredytu.

Członkowi K01'f1iSji Budżetu i Ftnansow w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowali w/w

projekt uchwał. Opinia sranowi załącznik nr 3 do protokołu

Ad 3. Analłza projel tu uebwały w prawie ',"'prm1 adzenia zmian w Wieloletniej Prognozte

Finansowej na lata 2019- 2027.

Skarbnik Zygmunt ołtysiak poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Powiatu Kolski go wynika z

następujący 11 przyczyn:

I. WpJ"O\VUdzeI ia zmian w budżecie powiatu na 20 I9 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;

2. zmiany w ni u finansow go i zwi ksz nia planu przychodów o woln środki budżetu po iatu z

lat ubiegłych o kwotę l 911 526, 02 zł;

3. Dokonania zmian w załaczniku nr 2 dotycząc ch przedsięwzięć podejmowanych w 2019r.'

4, Dostosowanie lirnitów zobowiązań określonych przedsięwzi ć do zakresu ich realizacji,

'złenkowie Komisji Budżetu i Finansów } wyniku glosowania pozytywnie aopiniował! lo /lM

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 4 do pro/ulw/u

Ad 4 . Wolne głos iwRio.ki.

Sobański

Znana j. st kwota nadwyżki? Czy Zarząd Pov iatu ma plan jak ta kwota rostanie rozdy panowana?

Skarbnik Zv not SolŁ siak odpowiedział, 2. jest to kwota około 6 700 000,00 zł (s<tto wolne

środki i nadwyż a).

Członek Zarządu Henryk Tomczak oznajmił, że Zarząd nie pod ejmował dyskusji w zakresie

rozdyspono ania I środkó .



Przewodnicz'acy Komisji Jaroslaw Sobański chciałby otrzyma' 'Wykaz jak rozdysponowana jest

subwencja ośw latowa dla szkół ponadgimnazjaln ch oraz informacje, w której szkol, kota

subwencji rÓV\IJ10\vaż i z za otrzebowaniem.

karbnik przygotuje to own wykaz.

a. tym zakończono po iedzeni o godz. ]2 :00

Protokółov ała

Mulwina 110rzycka
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