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Protokół r 812019

z posiedzenia

Korni jl:ł Budżetu i Fin~):nSł)W

odbytego w dniu 24 czerw -a 2019r.

Posiedzct i otworzył o godz. I l :00 przewodniczą y Komisji Budżetu i finansów Jarosław

Sobański, Powitał wszystkich ob en h j siwi rdził, że j st \'\0')'111 gane gu rum, W posiedzeniu

u zestniczyli ponadto:

1. Amelia Woźniak -maczelnik Wydziału Finansóv

2. Zygmunt 'ołtysiak - arbnik Powiatu,

Lista obecności stanowi załącznik nr l do proto ołu,

Porządek posiedzenia:

1. W. prac wanic opinii w sprav rie wykonania prze Zarząd Powiatu budż tu powiatu za 2018r.

2. Analiza projektu u hwały w sprawi wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20] 9r.

3. Analiza projektu uchwały \ sprawie wprowadze nia zmian w Wieloletniej Prognozie

Finansowej na lata 2019- 2027.

4. Wolne gł sy j wnios i.

d 1. ypracov anie opinii w prawie wykonania przez ZarLąd Powiatu budżetu PO\! latu za

2018r.

karbnik Zygmunt ołtysiak prze dstawil ogólne dane o budżecie powiatu z 2018r .. poinformował,

iż po t w ględnianiu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan iwykonanie

wynio ły:

- plan dochodów w wy oko' i87955017,51 zł, wykonano 86240779.58 zł. co sianowi 98.05 %

- plan wydatków w wysokości 97 279 156,78 zł. w konano 91 6] 8 14.70 zł, co . tanowi 94,18 %

- plan przy hodów \ w sol ości 1074020"',19 zł wykonano 13589792,39 zł,

- plan rozchodóv l 416 063 92 zł vykonani l 416 063.92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok wystąpił d ficyt b dz Ul

335,12 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysok ści 9324 I 9,27 zł.

R(l{IIi'l.acja l!ochot[(Jw w po zcUg(Jblych działach przedstawia się lIa:rtępujqc,o:

- leśnictwo - 139 068.56 zł . 86,92%) są to środki finan owe otrz_ mane z RiMR \v War zawie na

\ ysoko ~ S 377

wypłaty k iwalenrów za wyłączenie gruntów z lpm\ roln ch iprowadzenie upraw leśny h.



- II nsport i łączność - 3 445 08260 ł 99.71% większość tej kwoty to wysokość dotacji

cełowych otrzymanych z tytułu pomo y finansowej udzielonej między jedno tkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie wł n h zadań inwestyc jn ch na pod tawi porozumień

zawartych pomiędzy Powiatem Kolski. a Gminami na łączn kwotę 34173 7,00 zł,
- gospodarka komunalna i o hrona środowi ka 466 876,88 zł 83.79%) z tych środkr v d konano

realizacji zadania pn.: ••Program u uwania azbe tu i Vi. 'robów za ierajacych azb st z terenu

powiatu kolskiego w roku 2018 ' na plan 15 4 )0,00 zł za 'biła wykorzy: tana c ta kwota

- dochody od o ób pra-wnych. od o. ób fizycznych j od innych jednost k niepo iadaj cych

osonowości prawnej - 19 921 -17.l2.z1 (106,34%) są to m.in, wpływy z opłaty kornumkac jn j

2 lm 05775 zł. zajęcie pasa drogov ...'ego - 964 303,,,7 zł. opłaty za parkowani pojazdów w
strefie płatn go parkowania pobierano ch przez gmin m, Koło i przekazywany. h do budżetu

powiatu - 198 443.76 zł. wpływy z -płat za wydanie pr wa jazd. 300 740,00 zł. udział \

\ płyv ach z podatku dochodov go od o sób fizycznych - ł 5 796 _75,00 zł. udział we wpływat h z

podatku dochodowego od osób prawny 11 prz kazan ch przez urz d skarbowe - 485897.98 zł.

Reałizac]« w..vdatków w po~':c.zególtlycll dzialaclll'ned~·.tawion{{ sir JUi. tęptljqco:

- Transport i czność - 13 167 982.77 tj. 97.06 %), tym plan wydatków mają! 0\ • ch 8 864

296,00 zł (97,00%) sprawozdaniu zczególowo przedstav iono wydatki inwe tycyjne i zakup

inwestyc jn .

- Gospodar a mieszkaniowa - 144 669,83 zł (64,53%

- Działalność usługowa 1 747 7RO~4 zI (97,28%

- Administracja publiczna - 9 769 049 77 7.1 (90 05%)

~Obrona narodowa - ~5 289 00 zł (96 29%)

- Bezpieczeńst o publiczne iochrona przeciwpożarov a - 6 038 442,34 zl (97. 1%)

- Wymiar sprawi dliwości - 2 O41 ~,52 zł (100%)

- Obsługa długu publicznego -1273·687 zl (l. ,04%)

- O iwiata iwychowanie - 32 744 06 .48 zł (98,36% '

- Ochrona zdrowia 8 227 032.06 zl (87.1"%) arbnik omawiaj c ten punkt dodał, że szpital w

2018r. otrzymał od Powiatu olskiego dotacje na zadanie .Rozbudowa, przebudowa i

moderniza 'ja oraz wyposażeni PZOZ w Kole raz z rozwojem usług medyczn h

świ: dozonych na rzecz mieszkańców p wiatu' na h ot 6928644.,03 zł oraz na zadanie .Zakup

sprzętu rnedy znego- przenośnego zestawu: respiratora. defibrylatora butli tlenowej z

reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i rgorn tra rov erowego na potrzeb Poradni

Kardiologicznej' R" kwotę 100 000.00 zł. Powiat Kol .i przekazał również dotację kwocie 93



291.00 zł na dofinansowanie inw .stycji dot, bud Wy' bazy 'migi wcowej Ratownictwa

Med, cznego I a terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielk pol kim.

- Pomoc społeczna - 6 551 76297 zł (97 86%)

- Pozo tał zadania w z kresie polityki sp łecznej - 345] 775 OOzł (9506%)

- Edukacyjna opi a V\ryho .awcza - 6 l (L 310.28 zł (9-.3 %

- Gospodarka komunalna iochrona środowiska - 318 398,68 zł (59,38%

- Kultura iochrona dziedzictwa narodowego - 201 4 ~1.49 zł (95 51%

- Kultura fizyczna i.port - 95 799,09 zł 92,20%)

karbni dodał ze według sprawozd nia Rb-Z tani obowi ązań na dzi ń 31 .l 2.2018r. w

powiecie olskim wystąpiły zobov iązani wg tytułów dłużnych na kwotę 5 664 862.41 zł oraz

po encjalne zobo iązania z l~tułu udzi lonego por czenia wyso ości 4 87 09'",60 .zł.

Skarbnik Zygmunt' 'ohysiak poinformował. że Regionalna. Izba Obrachunkowa w Poznaniu

chwałą Nr SO-0954/55/5/Ko/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku wyraziła pozytywną opinię o

przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z. wykonania budżetu Powiatu

Kolskiego za 2018 rok.

Sprawozdanie finansów za 2018r. przedsra viła acz lnik \ ydziału Finan 6 ~r Amelia

Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Po iatu Kol kiego sporządzony na dziel} ...] grudnia 2018r ..

łączny bilans jedno tek, zestawienie zmian w funduszu j dno. tek łączny rachr n k zy kóv i strat

jednostek, informa ja dodatkowa. Korni ja nie wnosiła uwag.

W dy kusji nad sprawozdaniem z ~konania budżetu powiatu kolskiego za _018 rok zostały

poruszone następujące sprawy:

wy okości dotacji przekazanych na pokryci wydatkó związanych z działalnością szkół

niepublicz ..nych o uprawnieniach. szkół publicznych, W 2018r, przekazano środki w łącznej

sokości 4 .,07 517,_6 zł, najwięcej środkóv otrzymała iepubliezna zkoła Policealna dla

Dorosłych •.Prymus" "IN Kłodawie. Wykonanie planu uzależnione było od liczny ucznić '

uczęszczających do szkoły

- ilość wydawań 'ch przez Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczną w Kole orzecze I) o potrzebi

kształceni sp cjalnego i indywidualnego nau zania dla ucznióx .W budżecie zkół nie ma środków

na r, alizaci ę zadania,

- wy okie koszty remontu mostów na terenie powiatu kol kiego. Radny Mar k Brumsz ski

poinformował, 'tx.najwięc j r dków w datkowano do tej por n remont mo tu przez rzekę Ner \1

ciągu drogi wojewódzkiej w Dąbiu w 2005I'. Wartość zadania to około] -00 000, 00 zł z .zegc

dofinansowani wyniosło I 035 000,00 zł.



Komisja Bud_efu i Finan ów 101' 'wyniku glos Oli ania jednogło 'nie pozytywnie zaopiniowała

wykonanie budżetu za 201 r j jest za udzieleniem Zarzqdov i Powiem, Kol kiego absolutorium _Q

20 18/~Opinia Komisji stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uch al - spral ie wprowadzenia zmian

2019r.

Plan dochodów budżetu powlatu po misnaeh ,,,"'kwocie 93 08,7 52, ,2,8zł.

I>ocbod' budżetu. powiatu zmniej za si o kwotę 99' 670,00 zl na na tępująee dzial. :

budżecie :I)Hwi~du ,n~

a) Doch idy od osób prawnych, od o ób fizycznych i od innych jedno tek l le ladą] y h

osobowości prawi ej or z wydatki związane z ich pobor m O kwotę 3 00,00 zł (zmniej za i,

plan dochodów w PlD Kole z ytułu odsetek za opóźnienia w zapłacie za zajęcie pa a

drogowego celem ujęcia we łaściwej podziałce klasyfikacji budź t wej)

b) Pom c połećzna o kv otę 96 370.00 z] (zmniejsza się plan dota ji celo rych n 20] 9 rok li

związku Z korektą planu pod k: rem wy erą 'laniamiejsc finansowanych wg stary. h za ad i
wprowadzeniem od stycznia br. 11 wych kosztów utrz~mania w DP Koło ut Poniatov vskiego

210 kwotę 6] 915.00 zł oraz w OP Koło. ul. Blizna 55 o kwotę ~)44-5.00 zł)

2. Dochody budżetu pewiatu zwiększa ię o kwotę 356 025,00 zl v następując -eh działache

a) Tran 'PoJ'! i łqcsnosć o kwotę 5 000,00 zl (zwiększa się plan dochodów w PZD z tytułu od erek

od rachunku bankowego oraz odsetek od dłużnika, z tiulu odszkodowań wpłacanycl przez

ubezpieczycieli za szkody powstał infrastrukturze drogowej, dochody z tytułu wynagrodź nia

płatnika ),

b) Obrona narodov a o kwotę 34 23 ,(JO zł (zwi łuza si plan dotacji c lo ych na 2019 rok, \1i,'

rama h rezenvy celowej, z przeznaczeniem na realiza j przez PSP zadań VI.' za re ie

wyposażenia osobistego iochronnego "
c) Dochody od o 'ób prawnych. od osób fizycznych i od innych jedno 'lek nieposiadajq ycł:

osobowości prawnej oraz wydatki Zl iqzan z ich poborem o kwotę 210 300.00 zł (zwi ksza się

plan dochodów w PZD w Kole z tytułu opłat za zaj cie pa:a drogowego za umieszczenie

reklam w pasie drogowym oraz urządzeń niezwiązan 11 z funkcjonos aniem drogi)

d) O 'wiata i wy hawanie o kwotę 17 3 ,00 zł s to środki z tytułu wpływów z najmu sali

gimnastycznej i pornieś cz ń oplatarni za wydane duplikaty legitymacji zk lny h pr "dalą).

e Pomoc społeczna o kwotę 61 91~,O(}z/ (zwi ksza się plan do hodów w OP.' w Kolę"

ul. Poniatowskiego w związku z najmem pornieszczeń zmianą struktury mieszkańców na

starych inowych zasadach oraz w zwi zku z otrzymanym zasiłkie 11 pogrzebowym).



f) Rodzina o kwotę 25 OfJO,00 z! (zwiększa się plan dochodów w PCPR wole z tytułu wpływów' z
gmin za pobyt dzieci 'IN rodzinach za uępczych),

g) Kultura fizyczna o kwotę 2200,00 zł (pomoc finansowa 2. Gminy Kości I c z przeznaczeniem na

bieżące utrz manie boisk sportowych ••Orlik 2012' przy ZSRCKll w Kościelcu).

Plan \~ 'datk:ów buM.ctu powtara po zmianach k. ztałtuje się l'\' kwocie 98 075445,4,J zl

W datki hudż 'łu powiatu zmniejsza, ię e kwotę 1846'95,00 zl

a Bezpi zeńst o publiczne i ochrona przeciwpożarov a o kwotę 6 849,00 z~

b Oświata iwychowanie o kwotę 75 31 - ,OD zł

c) Pomoc społeczna o kwotę 90 455~OO zł

d Edukacyjna opieka wychowawcza ok otę 9076.00 zł

e} Kultura iochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3 000,00 zł

Wydatly budżetu powiatu zwiększa ię o kwotę 837155,50 zl na następująee dzialy:

a Transport i łqcznoić () kwotę 234 O10. 00 zł

Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z przezna zeniem na :

- regulację wynagrodzeń Vo.'fUZ 7. pochodrr mi - 22 O10,00 zł

- .Zakup ciągnika rolniczegr dla PZD w Kol ' - ]20 000 00 zł

~"Zakup kosiarki wy lęgnikowej dla PZU w Kole; - Y2 0000,00 zł

b) Go podarka mieszkaniowa o lrI Olę 92 JOO,DO ;1 z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Zak.up

działki nr 56/2 połozonej w Kole przy ul. Poniatowskiego".

e) Admini tracja publiczna o kwotę 131 060,00 zł. zwiększa. się plan wydatkńv VI'. tarostv ••..ie

Powiatowym z przeznaczenie li na regulację plac wraz z pochodnymi - ] l O 060.00 zł oraz

dostawę tablic do rejestracji pojazdów - 20 000,00 zł. Zapłata skład i do Z iązku Powiatóv

Polskich - I 000.00 71.

d) Obrona narodowa o kwotę 3:1 232,00 zł. Zv iększ ię plan wydatków w KPP P '\ Kole z

przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego
funkcjonariu szy,

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwofę 57 371,50 zł. Zwiększa się plan

wydatkóv w KPP P w Kole z przezt aczeniem na. nagrody dla funkcjonariuszy.

Ponadto zwiększa się pian wydatków z przeznaczeniem na:

••Dofinansowanie do zakupu manekinów ćwiczebnych z zakresu kwalifikowanej pi f'WSZ j

pomocy oraz' wakuacji dla KPSP w Kol" - 25000 on zł)

"Dofinansowanie do zakupu Mobilnego 'ymulatora Zagrożeń Pożarowych Domu

Jednorodzinnego dla KPPSP w Kole' - 25522.50 zł,



f) Rćżne rozliczeniu o kwotę 600,0 zł. Z ięk: za i plan r zerwy ogólnej,

g) Oswiata i • -ychowanie o kwotę 91 45{OO zł (z prz znaczeniem m.in. na zakup "'\ p saż nia do

adoptowanych pomieszczeń szkolnych oraz zakup środków dydaktycznych iusług pozostałych

w Z ReKU w Kości Icu, dokonanie opłaty przyłącz niowej do miejskiej si ci ciepłowni zej

oraz zapłata składki PFRO w ZSE-A w Kole zakup pomocy dydakty mych. zakup usług,

opłatę za usługi telekomunikacyjne ikoszty postępowania sądowego w LO w Kole).

h) Pomoc społe zna o h Olę J 36 30n,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, uL

Poniatowskiego z przeznaczeniem na prziepro adzenie remontów w pokojach j łazienkach

Domu. większa się również plan wydatków w PCPR w Koje z przeznaczeniem na regulację

płac wraz z po hodnymi,

i) PozQsfale zadania zakres te pofilyki społecznej o kwotę l 70 ,00 zł. Zwiększa SI· plan

wydatków w PUP w . ole z przeznaczeniem na regulację plac wraz z pochodnymi

j) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwot« 9 J5,00 l. Zwiększa. ię plan wydatków w Z ReKU

w Kościelcu z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wynagrodzenia, za u:p u ług oraz

opłacenie 'z clenia.

k) Rodzina o kWOlf 27 _05. 00 zł"z przezr oczeniem na regulację płac Wraz Z po hodnymi.

l) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o h -otę 3 000 00 -I pokrycia kosztów wyjazdu

Zespołu Tańca Ludowego do Macedonii na Międzynarodowj Festiwal Folklorystyezn

,Mieszanka Tańców Narodowych ] W spółezesn ch'

ł) Kultura fizyczna o kwotę 2 200,O() zł z przeznaczeniem na bieżące urrz manie boisk .portowych

•Orlik 2012' przy Z ReK Ko cielcu.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak na koniec dodał, że przychody budżetu powiatu zwiększa si O kwotę

396 10550 zł

Ad 2. Analitza. projektu uch. n aty ,'V sina vie wprowadzenia zmian w Wh:loletn~cj Prognozie

Finansowej na lata ],019- 2.0:2.7.

Skarbnik Zygmunt ołtysiak poin 'ormo\ ał, Ż~ podjęcie uchwały przez Rad Po iatu Kolskiego w

sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansew j Po iatu Kolskiego wynika z

następuj ąc. ch przyc.zyn:

1. Wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok d konanych ch ałarni Rady Powiatu

Kolskiego;

2. Wprowadzenia Zi111an w załączniku Nr 2 w ramach przedsięwzięcia pn. .Dostawa tabli

rejestracyjnych \ Starostwie Powiatowym w Kole' dokonuje si zmian limitu wydatkóv w

latach 2.019 i ~020 celem dosto owania planu do stopnia jego r aliza ji. W niżej opisanych



wysokościach: rok 2019 zwiększa ię limit wydatków o 20 000,00 zł do l O 000,00 L rok

2020 zrnniejs za ię limit wyd tkóv o 20 000,00 zl do II O000,00,

Członkav fe KOlni iji Budżetu i Finansćw w ~yniku glo owania pozytywnie zaopiniowali wA

pro tek: yuchwał. Opinia stanowi żulecznik nr 3 do protokołu.

Ad 3 . Wolne głos .. iwmo ki.

je b lo.

a tym zakończono posiedź nie godz.13 -00

Protokóło ała

Matwina Morzy _k
fYlull-O Q mo,,~ Przewodniczący

Kotni jE Budżetu i ~'nansnw
~~_C-"1-'~

rosl.,w Subań ki
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