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Protokół Nr 512019

z po iedzenia

Korni ja Budżetu iFlnan: ó, r

odbytego w dniu 28 marca 20l9r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1100 przewodniczący Komisji Budżetu j Finansów Jarosław

obański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że je t v,'Ymagane quorum, W posiedzeniu

uczestniczył ponadto Zygmunt , ortysiak - karbnik Powiatu. Li ta obecno ści tanowi załącznik

m· l do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżeci powiatu na 2019r.

2. Analiza projektu uch aly w sprawi _wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansów _j na lata 2019- 2027.

3. W()lne glo y iwnioski.

Ad t. Analiz;l projektu uch wn1,··w prawie wprowadzenia zmian \ budżecie powiatu na

2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował. że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po

zmianach" kwoci 9110] 526~08 zł.

Dochody budżetu powiatu zwięk za się o kwotę 3 479 570)50 zł na dział:

a) Transport i łączność- o kwotę 200' 000.00 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z

otrzymaną pomocą finansową z Gminy Olszówka w kwocie _00 000,00 zł).

b) Różne rozliczenia o kwotę 2 830 009.00 zł (zwiększa się cze ~ćoświatową subwencji ogóln j na

2019 rok)

c) Oświata iwychowanie o kv ot 223 5 H.90 zł:

- rozdział Technika o kwotę U 6-0.00 zł (zwi ksza się plan dochodów w

Kościelcu w związku z w -najmowaniem pomieszczeń oraz z tytułu otrzymanych

dobrowolnych wpłat na rzecz szkoły).

- rozdział Szkoły zewodo e O kwot 211 938 ..90 zł (zwiększa si plan dochodów ze środków

UE o kwotę niezrealizowanych VI, datków w roku 2018 w ramach projektu .Nowoczesne

technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru

funkcjonalnego powtatćw tureckieeo ; kolskiego").



d) Pornoc poleczna o kwotę 25 090,00 zł (zwiększa się plan dochodó w DPS w Ko c.

ul, Poniatowsl i go 21 u kwotę 225 ooo,on 7.ł 7. tytułu odpłatności za pobyt, w związku ze

zmianą średniege miesięcznego kosztu utrzymania oraz zmian struktury mieszkań ów oraz

zwiększa się plan dochodów o kwotę 90.00 zł w P PR \ Kole z tytułu wynagrod enia płatnika

podatku dochodowego).

e) Rodzina o kwotę 8M2,60 zł (koszty upom nenia. powstałych ods l oraz wynagrodzenia

płatnika podatku dechodo ego)

Plan \"ydatkó"i po zmianach kształtuje 'ię w k ode 94 612 2608,7 zl.

\\,'ydatki badżeru pcwlatu ,:tm.oiCjSZ:ł itr o kwotę 424 755,7. zł ua dział:

u) Działalnoś ć usługo a o kwotę 3 S67,00 zł

b) B zpieczeństwo publiczne iochrona prze iwpożarowa o kwotę 7 790,00 zł

c) Oświata iwychowanie o kv otę 385680.71 :d

d) Pornoc społeczna o kwot l 432,0'0 zł

e) Pozostałe zadania w zakresie pelit. ki. polecznej o kwot 686.00 zł

1) Edu acyjna opi ka wychowawcza o kwotę ~~ 00000 zł

g) Kultura fizyczna o kwotę 600,00 zł

\V datki budżetu powlatu zwiększa: i9 o kwotę 4-27'7 598,90 :li na dział:

a} Tran port i łą zność o kwotę 500000.00 zł

Zwiększa ię plan 'Wydatków w PZD w Kole na realizację zadań:

- Przebudowa drogi pawia/owej 'r 3-115 w miejscowo, ici Krze wata )J - 61 500,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej ll/,. 3438P Dębowiczki-Głębokie" - 43750000 zł

rodki na powyższe zadania będą pochodziły z pomocy finan owej z Gminy Olszówka

(200 000,00 zł), a po stronie powiatu z wolnych środków (300 000.00 zł).

b) Działalność usługowa o 'wolę 3 56700 zł (zwiększa się plan wydatków w PI B w Kole z

przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia bezosobowe oraz na pokrycie

kosztó administracyjnych. Środki I a ten cel pochodzą z przes unięć pomiędzy s w planie

wydatków).

c) Bezpieczeństwo publiczn i u .hrona przeciwpożarowa o kwotę 7 790,00 zł (zwi ksza się plan

'wydatków w KP P. P w Kol z przeznaczeniem I a nagrody dla funkcj nariu 'Z)'. " rodki na len

cel pochodzą z przesuni ć pomiędzy ~: w planie wydatków),

d) Różne rozliczeniao kwotę 42 232,48 zł

e) Oświata i\\chowanie o kwotę 3407943,62 zł



- rozdział Te _hnika o kwotę 18 572,89 zł (zwięk: za się plan ~ datkóv w Z 'ReKU w

Kościelcu przeznaczeniem na uzupełni n.ie środków na wynagrodzenia (2 475.00 zł), zakup

środków ochrony roślin ( 4 447.89 zl) ar" z zafek do szatni szkolnej (11 650,00 zł).

- rozdział Szkol zawodowe o kwotę 537 74373 zł (zwię z" się plan wydatków w ramach

projektu pn.: .Nowocze ne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju

gospodarczego ob: zaru [unkcjonalnego powiatow lun: kiego; kolskiego" celem dostosowania

planu do zakresu realizowanego projektu).

rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pra y dla dzieci v przedszkolach, oddziałach przed zkolnych y . zkołach podstawowych

i innych formach \"1)" howania przedszkolnego o kwotę l 6 018,00 zł (z iększa si plan

wydatków w ZO-E~ W w Kole w zvviązku z funkcjonującym oddziałem przedszkolnym

i koni cznością ujęcia planu we wl ś iwcj podziałce klasyfikacji budżetowej),

- rozdział Kwalifikacyjne urs. zawodowe o kwotę 2 830 009.00 zł (zwiększa SIę plan

w datków na dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeni m zkól niepublicznj ch).

- rozdział Pozostała działalność o kwotę 5 600,00 zł (zwiększa się nakład. finan owe ."vramach

projektu, Staź zawodowy u('znió· ZSRCKU w Koscielcu drogu do zdobycia lepszej pracy" z

przeznaczeniem na opłacenie kursó językowych uczestników tażu),

t) Pornoc społeczna o kwotę 243 5 ~5,00 zł zwięk za się plan "V) atków \'Ii,! DPS w Kole,

ul. Poui atows kiego 21 celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe. zakup

~ posażenia, zakup u ług remontowych, zdrowotnych pozo uałych oraz na szkolenia

pracowników oraz zwiększa się plan wydatków w PCPR Kol z przeznaczeniem nu zakup
materiałów iwyposażenia oraz opłaty administrowanie pornie szczeń).

g) Pozostałe zadania w za resie pelit -ki społecznej o b otę 14 598,80 zl zwięk za się dotacje z

budżetu powiatu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej.

h Edukacyjna opieka ••. ' chowawoza o kwotę 25000,00 zł zwiększa się plan wydatków w

ZO-E-W w Kole celem zabezpieczenia środków na składki PFRON).

i) Rodzina u kwotę 2 3] 2.00 .j (zwięk za się plan \, datkó w PCPR w Kol w związku z

koniecznością zatrudni nia osoby do pomocy prz sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinic

zastępczej zawodowej),



j) Kultura fizyczna o kwotę 600,00 zł (zwiększa się plan wydatków w związk» z realizacją

projektu Szkolny Klub Sportowy).

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o k\ 'olę 373272,69 z tytułu wolnych środkó o kwotę

373 272,69 zł.

Skarbnik omówił dodatkow zmiany, które zostaną przedstawione na sesji Rady Powiatu, polegają

one na:

l. Z viększeniu planu wydatków P%D 'IN Kole na opracowanie dokumentacji projektu ej zadania

im estycyjncgo pn.: .Przebudov a drogi powiatów j nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej '0,'01'

Dąbiu . związku z otrzymaną pomocą finansową 'lGminy Dąbie na kwot 200 .000 zł.

2. zmienia tę plan wydatkóv w KP P 'P,. Kole pomiędzy §' celem dostosowania planu do

zakr-esu realizowanych zadań,

. zmi nia się plan wydatków w ZO- n -'Ii \v K le celem ujęcia we właściwej podziałce klasyfikacji

budżetowej

4. Zmienia si plan wydalkó ....••·,w Z\Ą,i}ą2 u ze zwiększ niem planov anego do zaciągnię ia kred, tu

przez SP ZOZ w Kol z kwoty 765 000 00 zł do kwoty l 93S 000;00 zł. Zwiększenie planov.•..'anego

kredytu o kwotę 1 170 000,00 zł wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały v pruwie wpro vadzenia zln.ian" '\'ieloletuiej PI'OgIlOzj

inan m ',ejna lata 2019- 2027.

Skarbnik Zygmunt 'oH iak poinformował, że podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Kolski go w

prav.•..ie wpro adzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finan 'owej Powiatu Kolskiego wynika z

nas tepujących przyczyn:

l. Wprowadź nia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchwałami Rady Powiatu

Kolskiego;

2. zmiany vyniku finansowego i zwiększenia planu przychodów o olne środki budżetu powiatu z

lat ubiegłych o kwotę 373 272,69 zł;

..• Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotyczących przedsięwzięć podejm wan ch \\' 2019r.~

4. Do tośowanie limitów zobowiązań okr ślon ch przedsi wzięć do zakresu ich realizacji.

karbnil Zygmunt Sołty iak dodał, ze w związku z dodatkowymi zmianami do projektu

uch" ały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2019 r, dokonuje się

odpowiednio zmian projekcie uchwały w prav ie zmiany w \'VP . Zmienia si wysokość

poręcz nia planowań go do zaciągnięcia lu dytu przez P ZOZ w Ko] do wysokości

2 14500000 zł, z czego:

w roku 2019 - 293 000,00 zł



w roku 2020 - 465 0'00,00 zł

w roku 2021- 448 000,00 zł

w roku 2022 - 431 000,00 zł

w roku 2023 - 414000,00 zł

w roku 2024 - 94 000.00 zł

'złonkowie Komisjt Budżetu i Finansćw lV wyniku glosowania puzyt) nie zaopiniowali w/w

projekt u 'hwafy. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu

Ad 3 • \Volne glosy iwnlo ki,

Czlonkowie Komisji Budżetu i Finan ów poru zyli także temat:

- budynku, znajdującym ię za budynki m Powiatowego C ntrum Pornocy Ro lzini \v Kole. w

którym mieś iła si pralnia, Radni uważają, że należy porządzić wykaz ni ruchomości, które nie ~ą

użytkowane i sprzedać je jeżeli znajdzie .i;' nabyv ca,

- decyzji w sprawie przejęcia przez Policję budynku po SOSW, Kole. Wicestarosta '" _jaśnił, ż

Komendant czeka na decyzje od Wojewódzkiej Komendy Policji w tej sprawie.

Przewodniczący Korni .li Budżetu iFinansów arosław Sobański prosił O przygotowanie informacji

W temacie: jakie poczyniono oszczędn ści w Z\ iązku z przeniesieniem pecjaln go O 'rod a

zkolno- Wychowawczego w Kol do Ze polu Szkół Te hnicznych i pol cz nia w/w placówki z

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna iBursą Sz olną?

Skarbnik poin ormował. że powyższą informacj przedloży merytoryczny Wydział Oświaty,

Kultur)' iSportu ..

a tym zakończono posi dzenie o godz. 12:30

Protokółowała

Maiwina Morzyoka
~ Jb..\. ~~ f1b,c,L..fl.- P rz ewedni Cl'.ą cy

Korni ji B dj:t:łu i .man .Ó,
f:d::t-6J- -

Ja 'sław Sobań ki
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