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ze wspólnego posiedzenia Korni ji G0SD'odJlrC'".ll'j •

. oml ji Sprax połecznych,

Korni 'ji Rewizyjnej

KomLji Ochrony Środowiska Rolnictwa iLeśnicrwa

odbytego dn ia 17 grudn ia 2018 r.

Po iedz me o godz. l4°O on crzył prz wodniczący Komisji Gospodarczej Luka z

Króla ik, wierdził, iż .i. omisj R izyjna i praw Społecznych posiadają wyrnagan

quorum. Komisja Go . odarcza i Korni ja Ochron. środowiska, Rolnictwa j Leśnictwa ni'

posiadały wymaganego quorum. Poza tym w posi dze niu ucze uniczył skarbnik Zygmunt

ołt siak ina zetnik Wydziału Finansów Am lia Woź aiak. Lista obecności. tanowi załącznik

nr 1 do protokołu.

Tematem po ledzenia bylo wypraco, ••-auie opinil do projektu budżetu powiatu

kol kiego na 2.0I91'. i projektu wieloletniej! prognozy finan 'owej powiatu kolskiego na

lab 2019~2027.

naliza projektu budżetu powlatu kol kiego na 2019r.

Na wstępie skarbni ~ Z gmunt ołt siak poinformował że plan dochodów wydatków

budżetu powiatu kolskiego zo tał opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makro. l onorniczne w wielkościach przedstawionych prz z

Minist rst o Finansów,

~ informacje Mini tra Finansów o wysokości planowanego decho lu po iat t. l Ilu U lzia! li

we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowań j kwoty zęści

wyró nawc ej, oświatowej, równoważącej subwencji ogólnej

- informacje \ oj wody Wiel opolskiego.

Dochody budżetu zaplnnowan« w wy 010' ci 82 773604,5·8 zE, " r tym decbody hieżąee

81 705 403 54 zł idoehod majątkewe 1 .068 2.01 .04 zl, Głównymi pozy jami składa [ącymi
Sl na dochody budżetu są:

l , dotacje celov ••'e ot zymyv an na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w

kv 'o i 7287 507,00 zł,



2, dotacje celo ve otrz mywane na zadania bieżące realiżewar c przez powiat mi podstawi

porozumień Z organami admini tracji rządowej !oN kwocie l 000,00 zł,

3, dotacje celowe otrzymywane na realizację bież cy h zadań własnych powiatu w kwocie

l 05956400 zł

, środki pochodzące z budżetu UK niep dlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe

środki 'ZIt źród 1-zagranicznych nie podlegające zwrotowi VIi kwocie l 199 256.0] zł

5, dochody z tytułu udzlałó

kwocie] 6 895 24~,OO zł

6. mbwencja ogólna w kwocie 45 065 164,00 zł.

\.Vflł. wach 7. podatku dochodowego od osób fizycznych w

ajwiększe paz ej dochodów w ramach zadań własnych obejmują:

~trm sport i łączno' Ć -208 500.00b zł (Dział 600

- działalność usługowa -960 891 84 zł (Dział 710

- dochody od osób prawnych .i od innych j dno tek nie posiadających o obowo ~ i prawu j -

20 608 245,00 zł (Dział 756)

- rożne rozliczenia, v m.sub encJt.: 5 165 164.000 zł (Dział 758)

- pomoc społeczna - 5224564 00 zł (Dział 852

- pozo tak zadania zakresie polityki społ seznej -75 000,00 zł.

Wydatki powiatu na roJ. 2019 za.pJano'wano w " sokości 8355254066 zl, w tyH1

wydatki bi 'żące 74 242 939t88 zł iwydatki majątkowe 9309600,78 .:d.

W strukturze wydatków budżetowych największy udział posiadają:

- bezpieczeństwo publiczn i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) -459600000 zł.

- ochrona zdrowia (Dział 8S1 rozdział 85] 56) - I 028 373.00 zł,

- tran port i łączność (Dział 600) - 11 844862 00 z

- admi. istracja publiczna (Dział 750) - [O 853 6,:"8}OOzł,

- obsługa długu publicznego (Dział 757) -876 415,20 zł,

- oświata iwychowanic (Dział 80.1) -39 979 008 "'3 zł

- edukac jna opieka wychowawcza (Dział 854) - 643 012 00 zł

- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111 -322 002,87 zł,

- pomoc społeczna Dział 8:1 ) 098 867~OOzł,

- pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn j Dział 853) -2498 520,00 7.1.



W budżecie planuj się deficyt w ,r.,ry okoś i 778 936.08 zł, który planuje SH'~ pokryć z

zaciągniętego kre-d tu ban owego.

Ustalono również rezerwę:

a) ogólne w wy okości 26332777 zł
b) celową na r alizacji zadań z zakre u żarz: dzania kryzysowego VI.' kwocie 160000 00

zł oraz inwestyej i zakup inw ryc vjne drogo -e w kwocie l 600000.00' zł.

karbnik Zygmunt Sołtyslak dodał. że "". sokość zadłużenia powiatu nie jest duża i \ ynosi

5 66~ 000 00 zł. Powiat Kol ki zabezpieczył również kwotę 696415,20 zł z tytułu

poręclenia kr dytu bankowego dla SP ZOZ w Kol. Szpital do tej pory systematycznie

płaca kredyt zaciągnięty 201Or.

karbnik Zygmunt ołtysiak poinformował że są pozytywne opinie Regionalnej Izby

Obr chunkowej w Po: naniu,

karbnik Z gmunt ołty 'ak dodał. że ramach \ 'ydatków im le stycyjn ch planuj się:

~_ .Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia -

Leśnica" - kwota zadania 548 000,00 zł. a pmvy" ze zadanie ostał złożon I

wniosek o dofinansowanie \v ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowe'

Infrastruktury Drogowej na lata 20 l6-2019. Zadanie będz! wspól inan 0\ ane

przez gminę Ko o.

2 . .Rozbudo a uli agórn j ,~,Kle" na k 'otę 2250000,00 zł. Na powyższ

zadanie zo tał złożony wniosek o d inansowanle w ramach Programu Ro voju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie

będzie współfinan owan p zez gminę rniei ką Koło. któ a In si na realizacj

zadania zabezpieczyć kwotę 3 850000,00 zł

.,Przebudowa mo tu na rzece Rgilewce v miejscowości Barłogi - kwota

600 000 00 zł. Powiat olslei będzie ubiegał się o dofinan wanie zadania z

r erwy ubv ...encji ogólnej. Zadanie bodzie współfinansox an przez gminę

Grzegórzew.

Daliza projektu wieloletni j progno.zy fina". owej po~ iatu 1 olskiego na Jata 2019-2027.

Pro' kt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 przed ta ił skarbnik

Z~ gmunt Sołty jak, W ja nH, że okre 2019-20_7 wynika pr gno spłaty rat

kapitałowych zaciągniętych i pla owan ch do zaciągnięci kredytów banko,", ych_

których ostateczrr ternlin spłaty upływa w 2027 roku.

Uwag do projektu Wieloletni j l ognozy ·inan O j na la .a 2019-2027 nie b ło.



Prz "tl p,ion~od~dysku ji

Prz wodniczący Korni ji Gospodarczej Luk.9sz Królasik poruszył l mat inwestycji

drogov . ch realizm ••..-anych wspólnie z gminami.

aczełnjk Amelia \\'oźniak: wyjaśniła, że "IN poprzednich latach każda gmina otrzymała

pomoc finan o ą w jednako "j kwocie, natomiast wójto ie wskaz ' ••..ali, kt lre od inki drogi

miały być remonto van _Niektóre gminy przesłały już propóz cje teraz Rady muszą podjąć

stosowne uchwały w zakresie udzielenia pomOt;y finansowej dla powiatu i można ogłaszać

przetargi na 'IN)' onani robót.

Zdaniem radnego Miasto Koło traktor lane jest inaczej, ponieważ rnia 'to posiad uzbro] -nie i

remont dróg je t droższy,

Radni "oma z Barański. Ewa Och~d3lska i ~breJ Marciniak u żają ze gmina

Kłodawa również po iada 'wiele dróg powiatów ...'ch, 1Ór!! leż posiadają uzbrój mia, a mimo to

gmina Kłodawa otrzymuje luką samą kwotę na remonty dróg ja pozostałe gminy.

gunna Dąbie

również po inna otrzymać z tego tytułu większe środki na inwe tycje drogowe.

Radny Cze law Marek

Powiat Kolski posiada 470 km dróg. Powiat Kol ki w mieście Koło osiadał 57 ulic.

więk zość Z nich została już przekazana mia stu, Do tej POf. korzystano z vszystkich

możliwych spo obów pOZ' ania środków zewnętrznych często przystępowano do

programów unijnych. wi le inwe t eji udało się zreal izować dzięki dofinan sowaniu, Jeżeli

gmina miała możliwo \': POL)' 'kania środków zewn trzn ch, PO\ 'at zawsze udzielal pomocy

finansowej dla danej gminy jak choćby ostatnio wykonani prz pustu w Bierzwiennej w

gminie Kłodawa, Uv aża że nal eży podejmować rozmowy z ójtami pOS7. zególnych

gmin,



Zgłasza. że niedługo trzeba będzie przeprov adzić remont poboczy na odcinku drogi

powiato ej od pr7. jazdu kolejowego PKP w miejscowości Kłodawa w kierunku Dąbrówki.

Droga jest zniszczona przez pojazdy ciężarowe, które przewoziły mat lały dla inwe tycji

kolejowej. Firmy tj. ORPOl, trabag czy BudiIII. x powinny z własnych środków

sfinansować rernon drogi ponieważ ki rowcy tych firm przyczynili się do zdewastowania

nawi rzchni drogi. Uważa, że prz d. wyrażeni m zgody na udostępnienie dn g powiatowych

przy realizacj ipodobnych inw stycji w umowie powini n być zapis że firma przekaże śr dki

w okre 'lon j wy oko: ci jako odszkodowanie na odtworzenie zniszczonej drogi.

Radu

\Vieestnrosła Syl ve ter Chtdń ki wyjaśnił. że Zarząd Pov••..iatu w raża zgodę na

przekazanie środkó dla jednostek O. p, Dodał, ze na ter ni Powiatu funkcjonują 92

jedno tki. J ależy roz ażyć w jakiej formie zo lani przekazana dotacja dla nich.

Na l oniec R, dni prosili o wyja nianie czy b dzie nadwyżka w budżecie? aczelnik melia

Woźniak odpowiedziała, 'ŻJ: okaże się to dopi ro pod koniec lut go ki dy to wszystkie

jednostki prześlą spra ozdania z konania budź tów, podkres na, ze 'iN styczniu zostani

prz kazany podatek od osób fizyczn ch za miesiąc 12. 20] Br.

Przewodniczac Komisji Go podarcz j zamkną dyskusje.

Komisja L praw Społecznych i Komisja Rev i Jy'na wyniku g/o owunia pozytywni

zaopiniowały projekt budżetu powiatu n 2019r. I projek: ieloletniej prognozy finan owej

powiatu kol ,kiego na lata 2019- 2027. Opinia stanowi zalqcznik 111' 2 do protokołu.

Korni /ja Gospodarcza i Komisja Ochruny Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa ze l zględu na

brak quorum nie wyraziły opinii o projek i budżetu powiatu na 2019,., i; projekcie

wieloletniej prognozyfinansowej powiatu kolskiego na lala 2019- 202 '

Na tym zakoń nono posiedzenie O godz. 15.20.

Protokółowała:

MaI· ina Iorzycka

~1o.lv-\tJA- ~'\00c)JJ-
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