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z posiedzenia

Ko ni ja Budżetu iFtnausów

odb tego 'W dniu 29 iCł'pnia 20191'.

Posied ' nie otworzył o godz. 11;00 przewodniczący Komis] i Budżetu iFinansów Jarosław

obański, Po itał wszystkich obe n ch i tv ierdził, że jest \\ magarre quorum. W posiedzeniu

U zestniczył ponadto Zygmunt ołtysia - S arbnik Po latu oraz radny Marek Mar -·iniak. Usta

obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu,

Porząde.k posiedzenia:

l, Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019r,

2. naliza materiałów na XIV sesję Rady Powiatu Kolskiego, uchwały dat. udzielenia pomocy

finansowej dla gmin).

~. Analiza projektu uchwały \~r sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej

na lata 2019- 2027.

4. Wolne głosy iwnioski.

Ad ł. Analiza projektu ucbwały "'1r prawic wprowadzenia zDlian, badżeeie pOl' iatu na

2019r.

Plan dochodów budżetu powiatu po zl:nianach w kwocie 95 435 970A3 zł.

Do'chody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 201 854tOO zł na na tępające dzial.':

a) Transport 1 lqczno.~ć o kwotę 59 OOO,OO::dzwiększa się plan dochodów' w zwi r7.kU 7. otrzymaną

pomo Ol finansnwa z Gminy Kłodawa],

b) Bezpieczeństwopubltczne i () hrona prze iwpożarowa o kwotę 74 9J,OOzł (dotacja celowa na

2O19 rok z przeznaczeniem na sfinan owanie skutków podwyz. zetli a uposażeń oraz pozostał. ch

należno ici od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w KPPSP w Kole),

e) Rodzino o kwot~ 66 561.00 z! (dot.acja celowa z prz.ezna zenit m na realizację dodatku

wychowawczego .

d) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę l 500,00 zł (zwiększa się plan dochodów z

tulu otrzymanych darowizn na dożynki powiatowo-gminne).



Plalł wydatków budżetu po,,4atu po zmianach ksz.tałtuje się.. kwocie ł 00 9'52 892,56 zł..

Wyd~ltki budżetu ptrwiatu zmniejsz» się o kwtJtę 327.364,44 zł na uzimly:

a Transport i łączność o kwot 59 OOO~OOzł

b) Administracja publiczna o ki. otę 8 000,00 zł

c) RóŻJ~ rozliczenia o kwotę 239 18080 zł

d Oświata j '" chowanie o kwotę 21 ]52,64 zł

t! Edukacyjna opieka w chowawoza o kwotę 31.00 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa 'Lęo I wolę 52921844 zł na d:dal;

a) Transport i ląc-noJ ~o kwotlf ] /8 (j(j{)J oa zł (zwi .ksza się plan wydatków w PZO Kole na

zadani pn.:, R mont odcinków chodników w ciągu ulic powiatowych w Kłodawie" o kwotę

118000,00 zł. Środki w równej części pochodzą z pomocy finansów j Gminy Kłódswa oraz z

przesunięć pomi dzy paragrafami. Ponadto zwiększa się plan wydatków na zadania pn.:

-" Zakup pługa odśnieżnego dla PZD w Kole" - 32 000,00 zł

- Zakup ciqgnlka rolnic_ego dla PZD w Kole" o kwot; 60000,00 zł),

b) Administra ja publiczna o kwot~ '00'0,0'0 zl (z przeznaczeniem na podróże łużbowe krajowe).

c) Bezpie zeństwo publiczne t ochrona przeciwpożarowa o klf/otę 174 793,00' zł (zwiększa się plan

wydatków w KPPSP w Kole z przeznaczeniem na uposażenie dla funkcjonariuszy P P, nagrody

uznaniowe uraz równoważniki pieni żne iekwiwal nt. dla funkcjonarluszy].

ruzdział 54 J 2- Ochotnicze Straże Pożarne o kwotę 100 (Jon, 00 zł

Zwiększa się dotację dla:

- Gmin. Babjak o kwot S 00000 zł

- Gmin. Chodóv o kwotę 8 000,00 zl

- Gmin Dąbie o k Olę 14000,00 zł

- Gminy Grzegorzew o kwotę 9 000.00 zl

- Gminy Kłodawa o kwotę 11 00000 zł

- Kolo Gmina Miejska o kwot 300000 zł
- Koło Gmina Wiejska o kwotę 8 000.00 zł

- Gminy Kościelec o kwotę 14 00000 zł

- Gminy 01 rowka o kwotę 1200000 zł

- Gminy Osiek I\'lały o kwotę 9 000,00 zł

& Gmn y Prz decz o kwotę 4 000,00 zł

celu zapewnienia gotowoś 'i bojo j jednostek Ochotniczych łtraży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej l terenu powiatu kolskiego,



d) O ~lj iata i wychowanie o kwotę J 46 230,44 ! (z przezna zenrem m-HI. ZST w Kole- na
aktualizację odpisu na ZF oraz wypłat odpra ero rytalnych; Z 'P w Kłoda' i - wypłatę
odpraw emerytalnych; ZSEA w Kole- na wypłatę odpraw emerytalnych, wzrost dodatków

motywacyjnych dla nauczycieli ras ipłacenie kładek na ubezpieczenie połeczne i l;'P~

ZSRCKU \ Kcścielcu- zab zpieczenie środków na wypłatę UlUÓW zlec 11. opla cni składek na

uh zpi cz nia społeczne i FP OIi:lZ zakup usług pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z

rezerwy celowej na odprawy dla naucz cieli oraz pracowników admini rracj i i ob. ługi v

.i dno stkach oświatowych),

e) Edukacyjna opi, ka wychow H' za o kwot« 14 f34,OO zł (zwi .k_szasi plan wydatków w ZSP -

Kłodawi cd m uzupełnienia środków na \, płatę odprawy emerytalnej),

f) Rodzina o kwolę 66 j6j,OO zl (realizacja dodatku wycbo awcz go, któr m mowa w li nawie o

wspieraniu rodziny j s. sternie piecz" zastępczej],

g) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 500,00 zł (uzupełnienie w datków na

organizację Dożynek Powiatowo-Gminny h. rodki na ten cel po bcdzą Z tytułu otrzymanych

darowizn.)

Skarbnik omówił również dodatkow znnan które powstały po terminie przesłania radnym

projektu uchwały \ sprawI wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na 20 19r- (zał cznik nr 2 do

protokołu)

Członkowi Komi ifi Budżetu i Finansów 'w yniku Kłasowania pozytywnie zaopiniowali w v

projekt uchwały. Opinia sram ]II'i .ałqcznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Analiza materi'llów na XIV sesję Rad .Powiutu Kolskiego (uchwały dot, udzielenia

pomocy finansowej dłn gmin),

Skarbnik Zygmunt Sołtyslak poinformował, że prLV otov anc zostały proj ki uch ał w spra i

udzielenia przez powiat kol: ki pomo finansów j gminom: Babiak, Chodów, Dabie, Grzegorzew,

Kłodawa Miejskiej Koło, Wiejskiej Koło, Kościelec. Olszówka Osiek Mały i Prz de z na

rcalizacj przedsięwzięcia pn. .Zapewnienie gotowości b jow j jedno 'tek Ochotniczych traż

Pożarnych Rzeczypospolitej Pol kiej z terenu powiatu kolski-go. Zgodnie z przyjęt m załóż niem

dotacja celowa w łącznej wysokości 100 000 zł miałaby zostać przeznaczona dla jednostek O

zaeej es rcwanj ch w Krajowym Systemie 'ądowym. Jednos ki. które są zarejestrowane w Ja RcG

otrzymają środki w kwocie 2 000 zł, natomiast pozostałe po 1 000 zł. Kwota dotacji może zostać

wykorzystana tylko i wyłączni na wydatki zwi zane z gotov o~cią iednostek do podejmowania

działań operacyjnych j bojowych.



Członkowie Kom; ifi Budżetu i Finem Ól4f w wyniku glosowania poz (}'l1 nie zaopiniowali l<1i/}1"

projekty u ,hl al, Opinia stanowi załqcznik nr'; do protokołu.

Ad 3,. Ąnaliza projektu uchwały w prav ie wprowadzenia zmlan w idoletniej Prognozie

inau 'owej na. lata 2019- 2,027.

karbnik Zygmunt Sołty iak poinformował. że odj de uchwały przez Radę Powiatu Kolskicgr

sprawi wpr wadzenia zmian w Wi loletniej Prognozie Finansowej m ia u Kolskiego wynika Z

nas tępują ch przy czyn:

I. Zmiany wyniku finan owego i zwięk zenia planu przychodów o .•olne środki budżetu powiatu

Z Jat ubiegłych o kwot, 90 612,86 zł

Wprowadzenia zmian w budże ie pov iatu na 2019 rok dokonanych uchwałami R dy Powiatu

Kolskiego'
3. Zmiany wysokoś i poręczenia z tytuł zaciągnie tego kredytu b nkowego w wysokości 7 500

000.00 zł przez P ZOZ Kole w 201Or.,

Członkov ie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku glo owania pozytywnie zaopiniowali w/w

projekt uchwal _Opinia stanowi zalq znik nr 5 do protokołu.

, d 4 . Wolne glosy i, nioski,

i. było,

a tym zakończono posiedzenie o godz.12.00

Protokółowała

1ah: ina Morzyoka

Przewodniczący

Komisji. Budżetu.i inan ch

~
aro 'law' obań ki
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