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62-600 KOŁO

BRZ.OO 2.4.2.2018
P rotokó I f' 2/2018

ze w' póllle,go po Iedzenia Komisji Gospodal'czej

omisji Rewizyjlnej~

Konti. ji Ochrony 'I·odowiska. Rolnicn 9 iLeśnictwa

odbytego dnia. 11 grudnia 2018r.

Po ie zenie o godz. 1400 otworzył przewodniczący Korni oji Gospodar zej Łukasz

Królasik. .twierd ił iż Komisja Rewizyjna 1 Spraw Społecznych posiadają wymagane

quorum. Komisja Gospodarcza i Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa ] Leśnictwa nie

posiadały wymaganego quorum. Poza tym w posiedź niu ucz stniczyl skarbnik Zygmunt

ołtysiak inacz Inik Wydziału 'inansó ••.v Amelia Woźniak. Li. ta obecności stanowi załą :mik

nr l do protokołu,

Tematem posiedzenia b. lo wypracowanie opinim do projektu budżetu powiatu

kol kiego na 2019r. i projektu widoletniej Ilrognozy fłnan owej powiatu kclskiego na

łata 2019-2027.

DaUza projektu budżetu powiatu kol ki.ego na 2019r.

Na wstępie skarbnik Zygmun ołtysiak poinformował, ~ plan dochodów wydatkóv

budżetu powiatu kol: kiego został opracowany w oparciu o:

- prognozowane wskaźniki makroekonomiczne w wielko 'ciach przed tawionych przez

Ministerstwo Finansów'.

- informacje Ministra "iuansów o wysokości planowanego dochodu powiatu z tytułu udziału

'e wpł rwach Z podatku dochodowege od osób fizycznych, plano' anej kwot cześ ci

w równaweź j oświatow j równoważąc j subwencji ogól lej,

- in ortnacje Woj wody Wi lkopolskiego.

Dochody budżetu zaplanowane v w oko ci 827'73604,58 zł, w tym docbody bieżące

81 705403,54 zł idochody majątkowe J 06820104 zl, Głównymi pozycjami składają =; mi

się na dochody budż _tu . ą:
l, dotacje celow otrzj my' ane na wdania bieżące z zakrc li administracji rządowej w

kwocie 7 287 07,00 zł.



2. dotacje celowe ·uU:z~mywan na zadania bieżące realizowane przez po iat na pod tawie

poro- umień z organami adrruni tracji rządowej w kwocie l 000,00 zł,

3. data je celowe otrzymywane la realizaej bieżących zadali wł snych powiatu w k vecie

1 059 -64,00 zł,

4. środki pochodzą e z budżetu E. niepodl gające zwrotowi środki z pomocy udzi lan j

przez państwa członkowskie utopeiskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostale

środki ze źródeł zagranicznj ch nie pod] gają' zwrotowi w kwocie 1 199 256,01 zł

5. dochody z tytułu udziałów wpły ach z podatku dochodowego od osób fizyczny h w

kwocie 16895 245,00 zł

6. ubwen ja o rólna . kwoci 45065 16400 zł,

Naiwi ększ pozycje dochodów lor' ramach zadań własnych obejmują:

- transport i. łączność -208 -OO,OOb zł (Dział 600)

- działalność usługowa -960 891,84 zł (Dział 710)

- dochody od osób prawnych i od lnn ch jednostek nie posiadających osobowości prawni -

20608 245,00 zł (Dział 756)

- rożne rozliczenia, w tym subw ncjc -45 ) 65 164,00 zł (Dział 758)

- pomoc społeczna - 5 224 564,00 zl (Dział 852)

- pozostałe zadania w zakresie polityki pol .cznej -75 000,00 701.

Wydatki pO'widll n~l rok 2019 zaplanowane w wysokości 83 552 540~6,6 zł, w tym

wydatki bieżące 74 242 939 88 zl •w datki majątkol. e 9 309 600 78 zł.

W trukturz wydatków budżetowych największy udział po .adają:

- bezpieczeństwo publiczn .iochrona prz iwpożarowa (Dział 754) -4596000,00 zł,

- ochrona zdrov ia (Dział 851, rozdział 85156) - 1 028 . T' O zł,

- transport iłączność (Dział 600) - 11 844862,00 zl

- administracja publiczna Dział 750 - 100 853 658.00zł,

obsługa długu publiczn go (Dzia 757 -876415,20 zł,

- oświata iwychowanie (Dział 801) -39 979 008.3 zł,

- edukacyjna opi ka wychowawcza {Dział 8-4) - 6 433012 00 zł

- ochrona zdrowia (Dział 851, rozdział 85111) -322002,87 zł,

- pomoc społeczna (Dział 852) ---{i 098 867,00 zł

- pozostałe zadania w zakresi pelit ki społecznej (Dział 853) -2 4c.)8 520 000 zł.



W budżecie planuje się deficyt w 'W"j okości 77'&936.08 zł tóry planuje się pukryć 7.

zaciągniętego kredytu banko eg .

Ustalon również rezerwę:

a) ogólną N wysokości 263 327 77 zł

b) elewa n realiza j: zadań z zakresu zarządzania kryzy o go kwocie t60 000 00

zł oraz inw s ycje j zakupy inwe tyc jne drogowe w kwocie l 600 000.00 zł,

karbnik Zygmunt Sol siak dodał, że wysokość zadłużenia PO\ 'atu nie je t dUZll i wyno i

5665000, 00 zł. Powiat Kolski zabezpieczył również kwotę 696415,20 zł ' ty lu]u

por~ zenia kredytu bankowego dla P ZOZ Kole. Szpital do te' pory systematycznle

płaca kred. t zaciągnięty 20 lOr,

karbnik Zygmunt ohysiak poinformował; że ą pozytywu" opinie Regionalu j Izb.'

Obrachunkowej w Poznaniu .

. karbnik Zygmunt ołt~ siak dodał. że \ ramach wydatk ':Iw inwesty • jn ch planuje się:

1. .Prz budov ę drogi powiatov r j nr 3403P na odcinku Powi rcie Kolonia -

Leśnica" - kwota zadania 548000.0'0 zł. a pm 'Ż 'ze zadanie zo tał złożon

wniosek Q dofinan owanie v ramach Programu Rozwoju hninnej i Po viatow j

Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie będzie w półfinansowane

pra ez gminę Koło.

2. .Rozbudo a. ulicy agórnej w Kole" na kwot 2 250 000 00 zł. Na powyższ

zadanie został z-ł lony wniosek o dofinan sowanie \' ramach Programu Rozv oju

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dr go vej na łata 2016-20 9. Zadanie

będzie ~f półfinansowane przez gmin miej, ką Koło, która musi na realizację

zadania zabezpieczyć kv Ol,\= 3 850 000 00 z

3. .Prz budowa mostu na rz ce Rgilewce w miejscov ości Barłogi" - kv ota

600000,00 zł. Po iat Kol ki będzie ubiegał się o dofinansov anie zadania z

re erw subwencji ogólnej. Zadanie będzie pólfinanso an przez gmmę

Grzegórzew.

A:nali:za projektu 1 feleletniej prognozy nnan m rej powiatu kol kiego na lata 2019-2027.

Projekt Wieloletni j Prognozj Finansowej na lata 2019-2027 przedstawił skarbnil

Z gmunt ołtysiak. W jaś ił. że okres 2019-2027 wynika z p .ognozy spłaty 'at

kapitało",". 'h zaciągni tych i planowanych do zaciągnięcia kred tó bankowych,

k órych o tateezny termin spłaty upływa w 2027 oku.

Uwag do projektu Wiclol tniej Prognozy Finan owej na Jata 20 9-2027 nie było.



Przy tąpiun!! do dysl usji

Przewodniczący K om isj i Gospodarczej ""L._,,_u•..•.k""'a..,1:l"'",-="""""''''""'''''''''''"'~
dm owych realizowan. ch v pól nie z min. mi.

inwe stycj i

melin ,Voźniak wyjaśniła, że w paprz dnich lalach k żda gmir a otrzymała.

pomoc fi ransową j dnakowej kwocie. natomiast wójtowi wsl azywali, które odcinki drogi

miały być r rnontowane, fi które gminy przesłały już propozycje, teraz Rady nu 'Z'l podjąć

stosowne u hwały w zakresie udzi lenia pomocy finansów j dla powiatu j można ogła zać

prz t, rgi l a wykonani robót.

R.łdny Marin z Kozajda

Zdaniem radnego Miasto oło traktowan J t inaczej, ponieważ miasto posiada uzbrojenie i

remont dróg jest droższy.

Radn' Toma.s.z Barań ki, E,,,"'a OchętlaJ kI) i M.arek Marcini.ak uważają, ze gmina

Kłodawa również posiada wiele dróg powiatów ch bór też posiadają. uzbrojenia, El mimo o

gmina Kłodav a otrzymuje taką a ną kwot na remonty dróg jak pozostałe gminy.

Pr,z-cwodni.czqcy Komisji o podarczej l.uli;tS7. Kr{tlasik \. sp mniał, że gmma Dąbie

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

Po lal Kol ki po iada 470 km d óg. Powiat Kul ski w mieści Koło po iadał 7 ulic.

wię szość z nich została już przekazana mia tu, Do tej pory korzystano z wszystkich

możliv ych spo obów pozyskania środkóv zewnętrznych. czę t przystępowano do

p og amóv unijo· ch, wiele inwestycji udało się zrealizować dzię] j dofinansowaniu. Jeżeli

gmina miała możliwość pozy kania środkó zev nę rzn ch, powiat zaw ze udzielał pornocj

finansowej dla danej gmii y, ja cho b r ostatnio wykonanie przepustu w Bierzwienn J w

gmml Kłodawa. Uważa, że należy podejmo ać rozmov 'z ójtarni po zczególnych

gmin.



Radny łarek M9rciniak

Zgłasza. Ze nie lługo trzeba b dzie przeprowadzić r mont poboczy n odcinku rogi
powiatów jod prz jaxdu kol jowego PKP w miejscowości Kłodawa w kierunku n bróv 1 i.

Droga jest zni zezona przez pojazdy ciężarowe, które przev oziły materiały dla inwestycj i

kolejowej, Firmy tj. TORPOI . trabag zy Budimex powinny z własnych środków

sfinansować remont drogi, poniev az kierowcy tych firm prą czynili si do zd _wastowania

nawierzchni drogi, Uważa że przed wyrażeni m zgod na udostępni nie dróg powiatowych

przy realizacji podobnych inwestycji w urnowie po 'inien by zapis żr;: firma przekaże Ś 'odki

określonej wysokości iako odszkodowani na:odrworz nie zniszczonej drogi

lliidny Toma z B3ra~ski poruszył temat przekazania 'rodkó\ dla jednostek OSP.

'''iccsta.fosta Chęciń. ki \0\ 'ja 'nil. że Zarząd Powiat wyraża zgodę na

przekazanie środków dla jednostek O 'P. Dodał że na terenie Powiatu funkcjonują 92

j dnostki, Należy rozważyć w .akiej 1011111 zostanie przekazana dotacja dla nich.

Na ' oniec Radni pro ili o wyjaśnianie czy będzie nad", żka w budżecie? aczelnik Amelia

Woźniak odpowiedziała, że okaże si to dopi ro pod . oni c lut go kiedy to wszystkie

j dnostl i prze lą sprawozdania z wykonania budżetóv , podkreśliła, że w styczniu o. tanie

prz kazany podatek od osób fizycznych za miesiąc n. 20l8r.
Prz . odniczący Komisji Gospodarczej zamkną dyskusje.

Komisja praw Społecznych i Korni ja Rewizyjn l W wyniku głnsowania pozyl)fWnie

zaopinios ały projekt budżetu powiatu na 2,0'91'. i projekt \1 i Ioletniej prognozy finansowej

powlatu kolskiego na lata 2019- 20_ . Opinia tanowi załącznik nr ~ da protokołu.

K( misja Go ipodar 'za i Komi ija Ochrany 'rodm';>'iska, Rolnictwa i Lesntctwa ze 1- zględu na

brak quorum nie l 'yraziły opinii O projekcie budżetu powiatu na 20191". i projekcie

wieloletniej prognozyfinon owej powiatu kolskiego na lata 2019- ..,02

a tym zakończono posiedzenie: o godz. 15._0.

Protokółowała:

MaI vina Morzyoka

I~QlH'\roo MO~ct.u_-
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