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z po iedzeni a
Komisja Budżetu iFinan '(n
odbytego w dniu 24 kwietnia 2019r.

Posiedz nie otworzył o godz. 12:30 przewodniczący Komisji Budżetu i F inansó
L

Jarosław

'obań. ki. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że jest wymagane quorum. W' posiedzeniu

uczestniczył ponadto Zygm mt

ołtysiak -

ikarbnik

Powiatu. Lista obecności stanowi załs cznik

nr l do protokołu.
Przewodniczący

Komisji Jarosław

'obailski poinformował,

projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
Kol. ki go na lata 20 l 9-2027

na sesji zo tanie ' •...
'Prowadzony

ż

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Po iatu

i proje l len

będzie omówlon-

na dzi iejszym

posiedzeniu.

Członkowie Komisji przyjęli do wiadomości po\' ższe,

Porządek posiedzenia
1. Analiza projektu

2. Analiza

pe zmianach
uch

przed. ta,v'ia się na stępująco.

ały w prawie wprowadź

projektu uchwały

\V

sprawie

nia zmian w budżecie p wiatu na. 20] 9r.

wprowadzenia

zmian w Wieloletniej

Prognozie

Finansowej na lata 2019- 2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad. l. Analiza projektu

uchwały

w

prawie ,,'/pro\ adzeula

zmian,

budżecie

pOl

iatu na

2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował,
zmianach

w kwocie 91 288226,08

Dochod'

że u tata

Się

plan dochodów budżetu powiatu po

zł.

budżetu powiaru zwiększa

'ię o kwotę 166

a) Transport i :ł' czność o kwotę 165000,00 zł (zwiększa

7m.,OOzl na

d7..ial:

ię plan dochodów

'IN

związku z otrzymaną

pomocą. flnansową z Gminy Kościelec w kwocie 165 000.00 zł),
b)

Dochody od osób prawnych, od o iób fizycznych i od. innych jednostek

nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę l 70000 zł (zwiększa się
plan dochodów w PZD w Kole z tytułu wpł wu z opłat
kosztów upomnień - 400,00 "l oraz z vpływó
podatków i opłat - 1 300,00 zł),

Z

gzekucyjnych,

opłaty komorniczej i

odset k od nieterminow 'ch wpłat z tytułu

Plaa wydatków po zmianach kształtuje

się w kwocie 949799·60,87 z ł,

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 340 206·,00 zł na dzial:

usługowa o kwotę 2 000.00 zł

a) Działulnoś

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
c) Różne rozliczenia o kwotę 16900000

o kwotę 440 00 zł

zł (zmniejsza się plan rezerwy ogólnej)

d) Oświata i wychox anie a o wotę 169 000,00 zł

W)'datki budżetu pOl iatu zwiększa
al Rolnictwo i łowiectwo

h; o kwotę 506906,00 zl na dział:

o kwotę 4 000,00 zł (organizacja konkursu .Rolnik

Roku powiatu

kolskiego ", Środki na ten cel pochodzą z r z rwy ogólnej .
b) Transport i łączność o kwotę 331 700,00 zł (zwięk za

ię plan wydatków

w PZD

drogi powiatowej

nr 3400P' - 330

inwe ryc [ne pn.: .Budowa

przeznaczeniem. na zadani

\11,'

Kole z

000,00 zł. Środki w równej części. pochodzą z pomocy finansowej z Gminy Kościelec oraz z
rezen.vy ogólnej powiatu. A także zabezpieczenie

na opłac nie badań lekarskich

środków

- 1

700,00 zł).
c)

Działalność usługowa o kwot
"Cy fryzacja geodezyjnych

_ 000,00 zł (Zwiększa

rej strów publi

publicznych Powiatu Kolskiego

ZI1

ch

OriIL

ię plan wydatków
uruchomienie

w ramach projektu

elektronicznych

usług

celem dostosowania planu do st pnia realizacji projektu).

d) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecie pożaro' a o kwotę 440,00 zł (zwiększa się plan
wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na na rody dla Iunkcjonariuszy,
e) Oświata i wychowanie o kv otę 168766.00.
- Szkoły podstawowe sp cjalne o b ot

zJ na rozdział:
19 452 00 zł {zwiększa

pn.: .Dopo ażenie placu zabaw dla dzieci

SOS-W".

5-

ę plan" ydatków na zadani

Środki na ten cel pochodzą, ze

zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80195).
Technika o kwotę 16 698;00 z] (uzupełnier ie środkóv na

ZF' S i szkolenia praco

ników w ZST

- Branżowe szkoły 1 i n stopnia
o obo

\,"<'

osobowe.

'!Iv'

Z-'

nagrodz nit' osobowe, odpis na

Kole).

kwotę 22393.00 zł (uzupełnienie środkóv na -ynagrod» ni

• odpis na ZFŚS i szkolenia pracowników

- Licea. ogólnokształcące

\I

wZ T

W

Kole),

o kwotę 2 800,00 zł (uzup łnieni . środków

na \\. nagrodzenie

w Koje)

- Szkoły zawodowe o kwotę 5 34I.00 zł (uzupełnienie

środków na wynagrodzenie osobowe,

odpi na ZFSS i szkolenia pracowników w ZSTw Kole),
-

pecjalna organizacja nauki i metod pracy o kwotę 102 082,00 zł . zwiększa się plan dotacji dla
placówek oświatowych niepublicznych o kotę

100 728,00 zł. Środki na ten cel pochodzą ze

zmniejsz nia planu dotacji w rozdziai e 80 l] 7. Ponadro zwiększa się plan wydatków w ZSP w

Kłodawie o kwotę 1 354,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia o obowe oraz
składki na ubezpieczenie

Skarbnik omówił dodatków

społeczne.

zmiany, które zostaną

przedstawione

na sesji Rady Powiatu,

polegają

one na:
1. Zwiększeniu

planu

dotacji

osób wchodzących

w skład komisji

się plan wydatków

dwóch

funkcjonariuszy"

wilnych" r .alizowanych
ej Straży
4. Zmienia

Pożarnej
si

.Wykonanie
23000.00

: .,Wzmocnienie

modernizacji

ej

rnedycz-

na zakup

z przeznaczeniem

motywacyjnego

wynagrodzeń

syst~mu

ników

praco

':/-

Polieji, Straży Granicznej, Państwo-

latach 2017-2020-

w ZSE- A w Kole z przeznaczeniem
Z E-A

celo

ch z rezerw

ramach Programu

budynku

personelu

'Zł.

konkurencyjności

plan wydatków

I1agrod-z ni

w Kole z przeznaczeniem

oraz .Zwiększenie

Państwa

W'.

o kwotę 8 100.00 zł,

- 2.0000,00

pod nazwą

i Służby Ochron.

przyłączenia

iatowyrn

PO\

na 20l9r., pochodząc.

przedsięwzięć

na dodatkowe

oraz pracov vników średniego

Powiatu Kolskiego

się plan dotacji celowych

mi sfinansowanie
uposażeń

lekarskich

w Starostwie

] 8 sztuk tabletów dla radnych
3, zwiększa

na 20] 9r. z przeznaczeniem

ch do powiatów ~ eh komisji lekarskich

nego wyznaozon
2, zwiększa

celowej

w Kole do miejskiej

261 23} ,00 zł
na realizację

zadania. pn.:

sieci ciepłowniczej"-

kwota

zł

Ad 2. Analiza pflojektu uchwały w sprawie wpnn. adzeaia zmian

Wieloletniej Prognozie

inansowe] na ~ata 2,019- 2027.
Skarbnik Zygmunt

ołtysiak poinformował.

sprawie wprowadzenia

że podjęcie

zmian w Wieloletniej

uchwały

Prognozie

przez Radę Powiatu Kolskiego

Finansowej

Powiatu

Kolskiego

w

wynika

z

następuj ących przy czy n:
1- WprO''''ladzenia

zmian w budżecie powiatu

na 2019 rok dokonanych uchwałami

Rady Powiatu

Kolskiego;
2. Dokonania

zmian w załączniku

W dyskusji głos zabrał przewodniczący
jest zaplanowana

tylko dla Niepublicznej

Skarbnik odpowiedział,

Jaro, ław Sobański,
Szkoły Policealnej

że jest to kwota na wszystkie
Prymus

planowaniu

brane było pod uwagę

roku zdawaluość

egzaminów

końcowych

podejmowanych

który zapytał czy kota
Prymus

Niepubliczne

w planie 'wydatków ma zaplanowane

Szkoła Niepubliczna
budżetu

przedsięwzięć

nr 2 dotyczących

w 20191'_

8 03] 105.00 zł

w Kłodawie?
zkoły \ r Powiecie Kolskim.
kwotę 6 500 000.00

zł. Przy

liczbę osób; które ukończą wf, szkołę, W ubiegłym

wyniosła

65%.

Członkowie

Korni

_ij

Budżetu i Ftnansćw

'H!

wynikli

gło .owania pozytywnie

projekt uchwały- Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Ad 3 . Wolne głosy i wnioski.
Nie b. 10-

a tym zakończono posiedzenie o godz. 13:l O
Protok ółowała
lalwina Morzy ka

~'I

QWł

v,..O

~,

zaopiniowali

w/w

