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Rada POW! tu Kols lego

Pro to.kół' Nr 7/2019

z po ·i.ed:z.enia

, orni j Budżetu iFinansów

odb tego w dniu li rnaj'3 2019r.

Posiedzeni o worzyi O godz. II :30 przewodniczący Korni ~iBudżetu i Finansów Jarosław

Sobań ski, Po itał wszystki h obecnych i stwierdził ze jest wymagane quorum. W posiedzeniu

u zestniczył ponadto Zygmunt So ty iak - Skarbnik Powiatu. Lista obe ności stanowi załącznik

nr ] do protokołu.

Porządek po iedzeuia:

l. Analiza projektu U hwały w sprawie \ 'PfO' adzenia zmian "IN budżecie PO\ iatu na 20 19r.

2. Analiza proje tu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finan owej na lata 20] 9- 2027.

3. Wolne glo iwnioski.

d 1. Analiz:a projektu ochw:dy w pra Vle vprowadzenia z.ruian w budżecie powiatu na

20 9r.

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, że u tala jsi plan dochodów budżetu powiatu po

zmianach w kwocie 91 622428,28 zł.

Dechody budżetu powiatu zmuleis a się o kwotę '71 374,22 zł na dzial:

a) Oświata i wychowanie o k, ot ' 71 374 _2 zł - zmni jsza się plan dochodów w ramach projektu

ztałcenie zawodowe młodzież pri rytetern w roz oju społeczno-go podareżym powiatóv

tu ec iego i kolskiego" , elem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu

Dochod~ budżetu powiatu zwiększa: Ię o kwotę 127245,42 zl na dział:

a) Tran port i łączność o k o ę 60 000,00 zł w związku z otrzymaną, pomocą finansową z Gminy

Kłodawa.

b) Dochody od o. ób prawnych, od o 'ób fizycznych i od innych j dnostek nieposiadaj •.cych

osobowości prawnej oraz Vii. datki związane z ich poborem o kwotę 50 00,00 zł- zwiększa ię

plan dochodów 'IN PZD w Kole w związku z wysokim stopniem realizacji dochodów w zakre ie

opłat za zaj cie pasa drogowego, za umieszczeni urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem

drogi oraz opłatę za urnie zczenie reklam pasie drogowym,

c) Oświata i wychowanie o kwotę j" 84542 zł z pudziałem na:



.•

- rozdział l chnika § 2bO o h otę 1200000 zł. Z\ iększa się plan dotacji elowych w ramach

fez mo'y celowej, z prze znaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do

bibliot k zk In ch i bibliotek. peda ogiczn ch w związku z programem wieloletnim

•. arodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"

- rozdział T chnika § 20 9 o h rotę 442~42 zł - zwiększa się plan dochodów W ramach proje tu

.Kształcer ie al" ••..odowe młodzieży priorytetem w ro woju społeczno-gospodarczym

powiatów tureckiego i kol 'kiego" celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu.

- rozdział Realizacja zadań wymi gających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

prac dla dzi ci \ t prz dszkolach, oddziała 11 przedszkoln .h w szkoła h pod tav owych i

innych formach wychowania przedszkolne, o 00 kwotę 1 403,00 z z przeznaczeniem na

r alizację zac ań w zakre ie wychowania przedsz olnego.

d) Gospodar a komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 400,00 zł w związku z otrzymaniem

darowizn.

Ponadto w Uchwale budżetowej ustala si plan wyda ków budżetu powiatu po zmianach

w kwocie 95 425 047,91 :1..1.

Plan wydatków po zmianaeh ksl.tnłtuje :ię w wecie 95 425 047~91 z•.

W d.,tkj budżetu powiatu zmnie] za tę o kwotę '94083,33 zl na dział:

a) Administracja publiczna o kwotę 14000 zl

b) Oświata i\~chowanie o kwot, 93 94'" 3'" zł

Wydatki budżetu powiata z ięk za 'ię Q kwotę 260 839t37 zł na dzial:

a) Transport i łączność - o kwot· 220000,.00 zł z podziałem na:

- rozdziel Lokalny transport zbiorowy o kwotę 50 000 00 l, zwiększa si dotacj dla Miasta Konina

na organizację publicznego transport zbiorov go w pawiara h słupeekim, konińskim i

kolskim. Środki na ten cel pochodzę z wolnych środków.

~ rozdział Drogi publiczne powiatowe o wotę 170 000 00 zł, zwięk za się pian wydatków PZD

w Koje z przeznaczeniem na: remont h dni a na ulicy Warszaw kiej w Kłodawie - 120 000.00

zł, opłać nic robót z' iązanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej interw ncyjne

roboty w pa ie drogowym. kresowy przegląd dróg oraz. u ługi transporto . - 50 ODo. 00 zł.

Środki na w/w c le pochodzą odpowiednio z otr manej pomocy finan owej oraz ze zwi kszenia

planu dochodów.



b Administracja publiczna o kwotę 140.00 zł, zwiększa SI plan wydatków W tarostwie

Powiatowj Ul celem dokonania opłaty za udział radnego w XX JubiJeu zowych Mistrzostwach

Pol 'ki Radnych, prac. wników amorzadowych w tenisie stołowym w Gorz wie Śl skim.

c) O świata iwychów nie o kwotę 32 651,37 zł z iększa się plan wydatkóv w:
- rozdzial T chnika o kwotę 30 000,00 zł dla: ZSP 'Ii Kłodaw .e o kwotę 15 000.00 zł z

prz zn czeniem na zakup no, o ci wydawniczych w ramach programu arodov Program

Rozwoju Czytelnictwa" ZSRCKU Kościelcu o kwot" 15000,00 zł z przeznaczeniem na ,zakup

ko jarki w Z ReKU, Kości len,

- rozdział zkoły zawodo e o kwotę l 248, 7 zł, Zwiększa się plan wydatków w ramach projektu

,.,K ziałcenie za odowe młodzie! priorytetem w rozwoju społeczno-g spodarczym powiatów

tureckiego i kol- iego' celem dostosowani planu do topnia realizacji Projektu.

- rozdział Re lizacja zadali. wymagających stosowania specjalnej organiza ji nauki i metod pracy

dla dzieci, prz· dszkolach, oddziałach przed izkolnych w szł cłach podstav owych i innych formach

wychowania rzedszkolnego o kwotę l 403,00 zł,

d) Eduka .yjna opieka \vy howawcz . o b otę 2 '00 00 zł, zwięk za się plan wydatków w ramach.

projektu .Kształceni zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno-gospodarczym

powiatów turecki go ikolskiego' celem dostosowania planu do stopnia realizacji Projektu,

e) Guspodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na

organizację Powiat wych Obchodów Dnia Ziemi iLasu.

f) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwot 2 148.00 zł z przeznaczeniem na zakup

sprzętu nagła: mającego dla Z RCK \v Ko cielcu.

Pr. ychody budżetu powiatu zwięk za się o kwot 110 884,84 zł.

Zwiększa i również plan przychodów pochodzących z tytułu wolnych środk w o kwotę

110 884.84 zł



karbnik omówił dodatkowe zmiany, któr zostaną przed tawione na sesji Rady Powiatu, polegają

one na:
1. Zmiar 'c planu w. datków w dzial tran port i łączno ć w wysokości 4 500000,00 zł na zadanie

pn.: "Rozbudowa uli y ugornej w Kolcu w związku z przyj ciem harmonogramu rzeczowo ~

finansov ego przygotowanego prz z Powiatowy Zarząd Dróg w Kole pr widulącego realizacj

zadania w lata h 2019-20:20. Zgodnie z harmonogramem zabezpi cza się \ plani ~ wydatków

na 201 rok udział wła ny w wysokości _ 474 197.44 zł, a w roku 2020 - 2 653 314A9 zł .

.ikarhnik dodał, że zabezpiecz rie powyższych środków jest niezbędne do złożenia wniosku do

ojewod r Wielkopol kiego o- podpisanie umowy o dofinan owanie z FDS \,: kwocie
., 972 488.07 zł.

2. Z 'iększa si plan dotacji c elowych z przeznaczeni m na koszty związane Z aktualizacją opłat za

trwały zarząd i wieczyst użytko anie oraz operaty szacunkowe odszkodowaw ze o kwotę

14000,00 zł

3. Zmienia. ię plan \\ datków w Komendzie Powiatowej P P \'Ii ole z prz znaczeniem nagród

jubil uszov .za Bek, pomoc mieszkani ą oraz odprawę emerytalną o kwotę 7993300 zł

4. Zwiększa się plan wydatków w jednostkach oświatowych o kwotę .5ł 5 000,00 zł z
przeznaczeni. rn na. prace remontów ,któl. sfinan cwane zostaną z wolnych środków, środki

hęd rozdysponowan \ następującym zakresie:

- Liceum Ogólnekształeące v Kole- kwota 43 950 00 zł z przeznaczeniem na

akup klimetyzatorów wraz z montażem, zakup zafek i remont sali lekcyjnej;

- Z,esp4JI Szkół 'onłldgimna.zjalo ch w f(Jodawie - kwota 33 235 00 zł z

przeznaczeniem na r I lont pomieszczeń z przysto owaniem do zajęć dydaktycznych ..

- Ze pól zkól Technieznyeh "" Kole - kwota 25 000,00 zł z przeznaczeniem na remont

pornieszczeń szkolnych oraz zakup mebli .

.• Zt.~iml)' zkćl CKU "I Kościelcu ~ kwota .,30 000.00 zł z przeznaczeniem remont

ł zicnek w budynku inter latu.

- Z~ 'p(tl zkól Ekenomiezne-Admlnlstraeyjnych w Kole - kwota 6 815,00 zł z

przeznaczeniem na zakup 'lA! stawów komputerowych do pracowni oraz remont

pomieszczeń z przystosowaniem do zajęć dydaktycznych.

- Ze pół Op·ekuuezo-Eduk.acyJ llo-Wyebo,.,'awcz. w Kole kwota 20 000,00 zł z

przeznaczeni. m remont iat. prz d budynkiem oraz zadanie inwestycyjne pn.

"Wybrukowanie placu apelowego w ZO-E- W w Kole"

, Zwiększa się plan wydatkó na kwotę 2 "'00 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ

w Kol. do zadania pn.: "Przebudowa oddziału chirurgii i doposażenie bloku operacyjnego Ił' , P

ZOZ w Kolei' w związku z konieczno cią dostosowania pomieszczeń zpitalnych do wymogów



Rozporzqdzenia l'vlini. tra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych li ymagań

jakim powinny odpowiadać pomie uczenia i urządzenia podmiotu l ykonujqcego dział [noN

leczniczo oraz do programu dostosowawczego SP ZOZ w Kole z 2012 roku. Zab ZpiC'CZ8 się h otę

2 "00000.00 zł (z czego rob ( budowlane ~2 024 532,68 zł, wyposażenie- 275 467.32 zł) cel 'ID

złożenia wniosku do Woj 'wody Wielkopolskiego o dofinansowanie zadania wysokości

_ 979 797,96 zł, to ki na t n ceł b dą pochodziły ze zmniejszenia wartości zadania pn.:

"Rozbudowa ulic) ,. 'agćrnej w Kole" w wy okości 2 025 802!56 zł. a pozostaja kwota 274 197,44 zł

z wolnych środkóv .

Ad 2. nnlizn projektu uchwaty w ''flt3,' ic ''''p,tOl 'adzC:Ri,a zmian w Wieloletniej. Prognozie;

inansO\ ',e,jna lata 2019- .2027.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformowi l, że podjęcie uchwały przez Rad Powiatu Kolskiego \'l

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 'inansowej Powlatu Kol kiego wynika z

na tępująć ch przyczyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok dokonanych uchv ałami Rady Powiatu

Kol kiego:

2. Dokonania zmian w załączniku nr 2 dotycząc ch przedsi wzięć podejmowanych. w 2019r.

3. Wprowadza się nO'N zadani. wieloletnie pn.: "Rozbudowa ulicy Nagomej \: Kole" na lata

2019~2020. zab picczając wkład własn pochodzący ze środkó finansowych Powiatu

KoJskiego i Gmin I {je" ki j Koło; \: podziale: rok 2019 - kwota 2 474 ]97A4 zł rok 2020-

kwota 2 65 ....14.49 zł. Cało \:i inwestycji po otrzymaniu dofinansowania z budżetu państwa w

\\. soko ści 3 972 488,07 zł, zamknie się w kwo je 9 100000 00 zł. z czego w: roku 2019-

k\ ota 3 853 072,50 zł • roku 2020 - kwota 5 246 9_7, ·0 zł

W dyskusji gło zabral pn(~, odn 'Clący .Ja.ro Iaw obań ki, który zapytał czy szkoły korzystał. z

programu "Aktywna tablica'? Maks maina kwota dofinansowania wynosi 14 0000,00 zł w tym

mowa uzyskać dolinansowa rie 80 % środkó . wkład wlasn wyno i20%. W ramach tych środków

można dokonać zakupu np, tablic interaktywn ch lub monitorów dotykowych.

""if,::estarosta Sylwe ter C:hęciń ..ki potwierdził, iJ: szkol. kładały wnioski \v tym zakresie,

Radn Marek Bana zewski \ kwe tii projektu .Kształceni zawodov e młodzieży priorytetem w

rozwoju pol czno-gospodarcz m powiatóv tureckiego i kolskiego" poinformował że powiatem

wiodąc m projektu jest Powiat Turecki, natomiast Powiat Kolski jest partnerem. fekt m realiza ji

projektu j st przygotowanie uczniów jako wykwalifiko an ch pra .owników pod potrzeb.

lokalnego rynku pracy. Dzięki realizacji projektu udało się wypo azyć Zespół zkćł Techniczrr ch



w Kol. \ przęi oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu oraz organizować
staże zav od wc iszkolenia dla uczniów.

Członkowi Komisji Budż tu i Finanso fI W wyniku glosowania pozytywnie zaopiniowali wlw projekt

uchwal. .Opinia tanowi zalqcznik: nr 2 do protokołu.

Ad 3. olae glosy iwnioski,

ie było.

a tym zakończono posiedzenie o godz. 12:30

Protokółowała

lalwina Morzyoka

\~Qll.-'~ '_ \"\0~r'~ Przewed nicząc
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