
I da. Powiatu Kolskiego
ul Sienkiewicza 2.1/23

sz-son KOŁO

HRZ.OOU.6.2.20l8
Protokól Nr 2/2018

ze ,,,spólnego posiedzenia Komi .ii Gospodarczej
_Korni ji Spraw Społecznych

Konli ji RI!,,'izyjJ~ej,

Komlsji Ochrony Środowiska, Roln! ~twa iLe. nietwa

odbytego dnia 17 grudnia 2018r.

Posiedzenie o godz. 14(10 otv orzył prze odniczący Komisji Gospodarczej Luka z

Królasik. twierdził, iż Komisja Rewizyjna i praw połccznych po iadają w~magane

quorum. Korni sja Gospodarcza. i Komisja O hrony . redowis ka, Rolnictwa j L śnielwa nie

posiadały \ ..maganego quorum, Poza tym w posiedzeniu uczes tniczyl skarbnik Zygmunt

Sołtyslak i naczelnik W działu Finansóv Amelia Woźniak, Li. ta obecności. tanowi załącznik

nr ] do protokołu.

Tematem. posiedzenta bylo wypraeewam opinii do projektu budżetu powiatu

kolskiego na 2019r. i p,ro:iektu ieloEt'tniej prognozy finansowej pO'wiutu tu)l J 'ego na

Intą 2019-2027.

Analiza projektu budżetu pow·iatu kol.1Uego na 2019.r.

Na wstępie skarbnik Zygmunt orty iak poinformował, że plan dochodów v. datkóv

budżetu powiatu kol ki g.o został opraco any w opar iu o:

progn zo ane wskaźniki makroekonomiczne widkościach przedstawionych przez

Ministerstwo Finansów,

- informacje Ministra Finansów o wysoko ci plano anego dochodu pov iatu z tytułu udziału

"e wpływach z podatku dochodowego od osób fizyczn ch, planowanej kwoty cz ści

wyrówna, czej, oświatow j, róv nov ażącej subwencji ogólnej,

- informa je Wojewody Wielkopolski go,

Dochod budżetu zaplanewano w wy okoś ci 82773 ,6,0458 zt, w tym. dochedv bieżące

,8170540354 zł i doehedy majfttkow·e l 068 2,0104 zl..Głównymi paz cjami kładaj ącym i

się na dochody budżetu są:

l. dotacje celowe otrzyrn wane na zadania bieżąc

kwocie 7 287 507,00 I,

zakresu administracji rządowej w



2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane prze4 powiat na podstaw .c

porozurui li z organami admmis tracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

..,. dotacje celov otrzymyv ane na realizację bieżąc ch zadań własnych pOf iatu v kwocie

1 059 56 ,00 zł,

4, środki po hodzące z budżetu .~ niepodlegające 7.v. otowi Ś odki z p mocy udziełan j

przez państwa człon owskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe

środki ze źrńdel zagr nicznych nie podlegające zwrotowi w kwoci ] 199256.01 d

5, dochody z tytułu udziałów we wplyv a h z podatku dochodowego od osób fizyezn ch 'IN

kwocie ]6 895 2 .e 00 zł

6. ubwencja ogólna w wecie '5065 164,00 zł.

ąjwiększe pozycje dochodów w ramach zadań łasnych obejmują:

- transport i łącznoś '. -208 500,OObzł (Dziel 600)

- działalność usługov a -960 89 1,84 zł (Dzial 710

~dochody od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadaj cych o obowości praVI'11 j -

20 608245,00 zł Dział 756)

= wille rozliczenia, w tym subwenci --45 165 ]64,00 zl:(Dział 758)
- pOIl oc spol czna - 5 224 56400 zł (Dzi 1852)

- pozost ł zadania w zakresie pelityki społecznej -T 000.00 zł.

Wydatki powiatu na roi 2019 zaplanm aUQ w w okośd 8355254066 1.1, ~r tym

•• datki bieżące 74242 939,88 zl iwydatki majątkol' e 9309600,,78 zł.

W trukturz wydatków budżetowy h największy udział posiadają:

- bezpi czeń 'twa publiczne i ochrona przeciwpożarowa (Dział 754) - 4 596 OOO~OOzł

- ochrona zdrowia (Dział 851. rozdział 8 -] 6 -] 028 313,00 zl

- transport j łączność Dział 600) - ] ł 844 862.,00 zł

- administracja publi zna (Dział 750) - 10 853 658.00z,1,

- obsługa długu publiczn go Dział 757) -876415;20 zł.

- oświata iwychov anie (Dział 801) -39 979 008 )" zł.

- eduka jl a opieka wycI owawoza Dział 854 ,- 643'" 012,00 zł

- ochron zdrowia (Dział 851 ro dział 851.11) -322 002,87 zł.
- pomoc społeczna (Dział 852) -6 098 867.00 zł.
~pozostałe zadania . zakres i polityki spo ecznej Dział 853) -2 498520,00 zł.



Vl budżecie planuj 'ię defie t w w sokości 778 936 08 zł. który planuje lec; pokryć z

zaciągniętego kred tu bankowego.

Ustalono róv ni ż rezerwę:

a) ogólną w wysokości _63 327,77 zł

b) c lową na realizację zadań z zakre u zarzędz nia kry zyso ego \ kwocie 160 000. 00

zł oraz inw st cje i zakupy inv e tycyjne drogow . \~r kwocie I 600 000,00 zł.

karbnik Z grnunt ołtysiak dodał. że wysokość zadłuż nia powiatu nie j l duża i wynosi
5 665 000, 00 zł. P \ iat Kolski 2, bezpi czył róx ni ż kwot - 696 415 20 zł z l. tulu

poręczenia kred tu bankowego dla L P ZOZ \ Kole, Szpital do te' pory sy tematycznie

spła a kredyt zaciągnięty 201Or.

Skarbnik Z gmunt oltysiak poinformował. że 4 poz tywn opinie Region lnej Izby

Obrachunkowej \i Poznaniu,

Skarbi ik Z" gmunt Sołtyslak dodał, że \, ramach rydatków inwestycyjnych planuje się:

l. .Przebudowę drogi powiatów j nr 3403P na odcinku Po . iercie Kolonia -

Leśnica" - kwota zadania 54B 000.00 zł, N a po"," ższe zadanie został złożony

wniosek o dofinan o -anie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i P wiatowej

lnfrastrukturj Drogox ej na lata 2016-20]9. Zadani będzie W półfinansewen

przez gmin F oło.

2. .Rozbudowa ulicy Nag6mej w Kole" na kwotę 2 2 -O OOOtOO zł. a powyższe

zadanie zo lał złożony wniosek dofinansowanie w ramach Programu Rozw ljU

Gmin ej i P wiatowej Infra truktur Drogowej na lała 2016-2019. Zadanie

b dzi współfinans wane przez gmin mi jską Koło, która musi na r' ali aCJy

zadania zabezpieczy' kwotę 3 850 000,00 zł

3. .Przebudowa mo tu a rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi" - kv ota

600 000,00 zł. Powiat Kol. ki będzie ubiegał ię o dofinanso vanie zadania •

r zerwy subwencji ogólnej. Zadani e: b dzie v spółfinansowane przez gminę

Grzegórzew.

Analjza projektu wieloletniejl prognozy Iinan o ej po., iaru kol Idego na lata 2019-2027.

Projekt Wieloletniej Prognoz Finansowej na lata 2019-2027 przedstawił 51 arbnik

Zygmunt ołty iak. Wyja .nil że okres 2019-2027 wynika z prognozy spłaty rat

kapitał wych zaciągniętych i planowan ch do zaciągni cia kred łów barikr wych.

których ostateczn termin spłaty upływa \ 2027 oku.

Uwag do projektu Wielol tniej Prognozy Finan 0\ ej na lata 2019-~027 nie było.



Prz wodnicząey Komisj i Go podarczej .Lukasz Królasil{ po uszył temat in vestycji

drogowych realizowanych wspólnie z gminami.

pomoc fiuan mi ą v jednako, ej kwocie, natomiar t wójtowie \\1. kazywali, które odcinki drogi

miały być remontowane. iektóre g nin~ przesłały już propozycj teraz Rady muszą podjąć

stosown uchwały w zakresie udzie] nia pomocy fin nsowej dla po iaru i można ogłaszać

przetargi na wykonani robót

Radny Mario z Koznjda

Zdaniem radnego Miasto Koło traktowane j st inaczej pOI"l:I aż mia to posiada uzbrojeni

remont dróg jest droż zy.

• ze gn it a

Kłodawa równie po iada wiele dróg powiatowych które też posiadają uzbrojenia, a mimo to

gmina Kłoda, a otrzymuje taką 8mą kwotę na r mont y dróg jak pozostałe gminy.

również powinna ot zymać Z tego tytułu wi KSZ środki na in estycje drogowe.

Radn eslaw Mare'

Powiat Kolski posiada 470 km dróg. Po iat Kolski v mieście Koło po iadał 57 ulic

większoś z nich została już przekazana miastu. Do tej pory korzystano z \ :z.,. stkich

możliv ych sposobów pozy kania środków zewnętrzny h, często prZ1 stępowano d

programów unijn. ch, wiele inw st ji udało się zrealizować dzi .ki dofinansov 'aniu. eżeli

gmina miała możliwo" pozyskania środków zewnętrznych PO\ iat zaws e udzielał pomocy

finansów i dla danej gminy jak choćb ostatnio wykonanie przepustu w Bierzwiennej w

gminie Kłodawa. Uważa. że należy pod jmować rozmowy z ójtami poszczególn .h

gmin.



Rttdn arek Marcinia

Zgłasza, że niedłuzo trzeba będzie przeprowadzić remont poboczy na odcinku drogi

powlato ej od przejazdu kol jowego PKP w miejscowości Kłodawa x ki runku Dąbrówki.

Droga je 't zniszczona przez pojazdy ciężarowe, tóre przewoziły materiały dla inwestycji

kolejowej. ~inn~ tj. TORPOL. • trabag cz. Budimex powjnn.~ z wla n)' h środkó

sfinansować remont drogi, poni _waż ki rowcy tych firm przyczynili się do zdewa towania

nawierzchni drogi .. wam, że przed wyrażeniem zgody fl. udostępnienie dróg powiatowych

przy realizacji podobnych inw stycji w l mowie powinien być zapis, że firma przekaże środki

W określonej wysokości jako od z odm; _ni na odtworzenie zniszczon j drogi.

Ra.dny Tomasz Barań 'ki poruszył temat przekazania środkóv dla jedno tek OSP ..

yh c,(;jtcr Chędń 'ld wyja nil) ~ Zarząd Powiatu vyraża zgodę na

przekazanie środków dla jednostek OSP. Dodał, że na t renie Po iatu funl cjonują 92

jednostki Należy rozwa yć w jakiej formie zostanie przekaz, la dotacja dla nich.

a koni Radni prosili wyjaśnianie c.zy b dzie nadwyżka \v budże ie? acz łnik Amelia

Woźniak odpowiedziała, 7..{! okaże si 10 dopi ro pod koni c lm go kiedy to rszyst je

jednostki prze ślą spra ozdania z 'ykon nit budżetów, p dkreśliła że w styczniu zostanie

prz kazany podal k od o ób fizycznych za mie ią J2.2018r.

Przewodni 74 y Korni ji Gospodarcze' zamkn dyskusj .

Komisja Spraw Społecznych i Komtsja Rewizyjna w wyniku gloso ...aniel pozytywnie

z toptniowały projekt budżetu powiatu na 20191', i projekt wieloletniej prognozy finan 'Ol' ej

po iatu kolskiego na lata 2019- 2027. Opinia stanowi załq iznik nr 2 do protokołu.
Komisja Go 'podarcza i Komi iJ O brony L 'rodowiskaj Rolnictwa i Le inictwa ze względu na

br. k quorum nie wyrazil) opinii o projekcie budżetu powiatu n 20 J 9r. i projekcie

wielol. miej prognozy finansowej po lalu kol ki go nu lata 2U19- 2027.

Na tym za oń zono posiedz nie o godz. 15.20.

Protokółowała:

falwina Morz .ka

~Q\I~ A, W1c
. 'ąca

Komisji R~"., [ne]
j
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