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Protokół r 47/2018

z,po iedzenia Komisji Budżetu i ,inan Ó,,'
odbytego dnia 27 Ierpnia 20181'.

Po ledzenie o godz. 1200 otworzyła przewodni .ząca Komisji G nowefa zurgot, stwierdziła,
iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestnicz ta naczelnik W działu. Finansó ••

Am lia Woźniak] dyrektor PZD w Kole Grzegorz Kujawa. i'ta ob _ no ci tanowi załącznik nr 1

do protokołu,

Porzqdek pO.fiedumia:

. Analiza projek u uchwał 'IN prawie wprowadzenia zmian w budżęci powiatu na 2018r.

2. Wołne głosy iwnioski.

Ad 1..Analiza projektu uch aly w prawie l.rprm adzeula zmian w budżecie powiatu na 20ł'8r

Naczelni Amelia Woźniak poinformowała, że decbady budżetu powhlłu zwiększa ię o k, otę

307 549,,00 zl na dziab

a Rolnictwo i lowiectwo o kwotę Ił 000,00 zl (zwięk z' i plan dochodóv

otrzymaną pomocą finansową z Urzędu Marszałk \\1 ki go Wojewódzl\va Wielkopolskiego na

zakup przętu pomiarowego, inforrnat cznego i oprogramov ••..ania do zakładania. " aktualizowania

o erarów ev idencji gruntów oraz prowadzenia spra' ochron. gruntó rolnych.

b) Go podarka mieszkaniowa O> kwot~ 8 500,00 zl (\O\~ najem. pomieszczeń w bud nkt

mieszkalnym w Koje przy ul. Sienkie \0\ • 'za I.. Zmiana planu jest niezbędna związku z p zejęciern

obowi zków administrowania ww. nieruchomo " i prz z tarostwo Powiatowe: w Kole -,6 000 zł

oraz kwota 2 500 zł to dotacja: celov a na _o t8 rok )

c) D'Lialal.nuść U ługowa (I kwotę 300000 zł (dotacja celowa na 201 g rok)

d), TZ'tdy naezeln ch organów wladzy pań t, owe], kontroli i ocbrony prawa oraz

sądo nie twa o kwotę 53 639,00 zl (zv iększa ię plan dochodów w zwi, zku ze zwiększeniem

planu dotacji celo -ch na 2018 rok z i zku z l rzeprowadzei jem wyborów w dniu

21 pażdzie nik 20 18r,)

e} O· '\01ata i wycho anie o kwotę 13 263,00 :d - ·•.odl i Z ReKU w Kościelcu 'IN związku "

wynajmowaniem pomieszczeń, uzy kaniem nal żności za świadczon usługi kombajnem przed, z
makulatury odszkodowanie otrzymane od PZU z tytułu zalania pomieszczeń de zezem,

dobrowolu wpłaty dokonanymi na rzecz j dnostki.



1) Ochrona. zdrowia o k -otę 90 000,00 zl (porno finansowa od Gminy Kłodawa z

przeznaczeniem. na pokrycie wydatków bieżących SP OZ)

g) P'OUlOC spojeczna o kwotę 128 . 47,00 zl dotacja celowa dla DPS w Kole, ul. Poniatov skiego

21 j DP w Koje, ul. Blizna "5

ydatki bud:i..ehl zmlllCJSloa ,ię

a) Gospodarka mieszkaniowa - 770 zł

b ' bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa 1.22276 zł

o kwotę 274 3.3 58 zł na dział:

c) różne rozliczenia - 6 954 54 zł

d) O wiata iwychowanie - 85967,04 zł

e) pomoc połećzna - -1 32 7..1

1 dukacyjna opieka wychowawcza - 6 048 zł

g) Kultura io hrona dziedzictwa narodowego - l 000 zł'

Zmniejszenie wydatkóv do' onuje się celem Ut alnienia planu.

Wydatld budżetu po iatu zwięl "za sit; o kwotę 581 887,58 na dzial :

a) gospodarka mieszkanio a - 9 270 zł (przej de obowiązków dmini "tr \ rania nieruchomości

pomieszczeń w budynku mieszkalnym Kol przy ul. ienkiewicza l na h otę 6 000 zł poza tym

kwota 2 500 zł prz znaczona zo tanie na sporządzenie operatów szacunków ch)

b) dzhdalnoŚ·Ć os.•ugowa - 3 000 zł (przystosowanie pomieszczeń. i yposażenia inspektoratóv

Pl B w Kole do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europ' ki go iRady UE z dnia 25 maja

201 Sr.)

c) administracja publiczna - 11 000 zł (zakup sprzętu kornputerow go z oprogramowani m

d) rzędy naczelnych organów władey pańsh o "rej, kentroli i ochrony praw a oraz

~ltlo,\'nicł\~'a o h otę 53 639 00 zł (organizacja wyborów 2018)

e) bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa - 122 276 zł (środ ibędą przeznaczone

na racje żywnościowe wykorzystywane podczas długotrwałej ak ji, delegacje dla strażakó

uczących się oraz szko ących, dofinansowanie do studiów niesra jonarnych i podyplomowych)
f) oświata iwyehewanie - 9l 8"'4,04 zł

g) ochrona zdrowia - 90000 zł (dotacja od Gminy Kłodawa na bież cą działalność)

l) pomoc. poleczna -] 79470 zł (dota Jt! dla DP')

i) pozostałe zadania w zakresie pulityki spoelczaej - 6 954,54 z (zwięk zenie planu wydatków

na bieżąca działalność \\1TZ na ul. Wojciechowski go Kole, K O "pra ni Inacz f;przy uJ.

Dąbsklej w Kole, iKSON" prawni Inaczej przy ul. Dąb ki j Klodawie)



J. dni ac:yjn.a. opieka wychowaweza - 17 l 00 zł (wykonanie koniecznych pra remontowych na

dachu Bursy zkolnej)

k) kultura i ochrona dzledzicrwa narodc \\lego - l 000 zł zakup strojów dla Zespołu Tańca

Ludov go .Kościelec",

Pani naczelnik poinformov ała, ż na sesJI prawdopodobnie zostaną wprowadzone dodatkov e

zmiany.

Komis .a ud'. tu i. Finansów pozytywnie zaopiniowała proponowane zmiany do budżetu, Opinia

stanowi załącznik nr 2 do p -otokolu.

Ad 2 • Wolne gło y iWlIio-ski

Radnv JlUl St~phiski

Ostatnio wraz z pracownikami Powiatowego Zarządu Dróg v Kole ucz stniczył w izji lokalnej

chodnika na ul. _o . tycznia" Kole. Chodnik jest zniszczony iwymaga r montu zaccwany koszt

naprav.,')' to 27 .000 z)' Zwrócił się do Komisji z prośbą o \1i,'y tąpienie do Zarządu Powiatu

Kolskiego o przekazanie kv ot 27000 zl na remont w/ .••v chodnika

Członkowie Komisji przychylili '1 do prośby radnego, zostanie wystosowane pismo do Zarządu

Pov latu Kolskiego w tym temacie (załącznik nr -:> do protokołu).

Poinformował, że rozstrzyg nęte zostało postępowanie przetargowe na r aliza j zadania

,Przebudowa ulicy Przemysłowej w Kole" iwpłynęła l oferta, Na salizacj powyższego zadania

zabe pie-czono w budżecie kwotę 450 000,00 zł. W sto un li do zab zpieczonych środków pojawia

ię deficyt w k. ocie 102400,00 zł {w powyższej kwocie uwzględniono również niezb dną rezerw

finansov ą na nadzór inwestorski w kwocie 80 000 zł , Zwrócił się do Zarządu Powiatu O dołożeni

brakujących śr dkó ,poZ\voli to na dokończenie iuwesf ej] w całości,

\ zakresie zimowego utrzymania dróg d rektor dodał. że zakończono po tępowanie przetargów

na świadczenie usług zimo ego utrzymania dróg powiatowych \~r sezonie zimowym 2018/2019 z

podziale n na 21 czę ść, Wpłynęły 2 oferty, które obejmują zimow utrzymanie na 4 z 12 rejonów.

Ni złomno ofert na 13 cz ści w tym 8 rejonów, Po do onan iu analizy cen jednostkowych

wynikających ze złożonych ofert z świadcz nie usług StVv1 rdzono v zrost cen w stosunku do

ubiegłego sez nu od 20 do 56% .

.Rad'iy Paweł Frątczak

Poruszył kwe tię przemieszczania się samochodóv et 7..a1'O"''J''ch Im ul. Przern słowo W Kole

W'JQzą. : ch Vi, giel z opalni.

RatlJ1UtUl Strmitiski potwierdził że samochody transportujące \- ęgiet jeżdżą prz z całą dobę.

robiąc wiele hałasu.



,Dvuktae Gn:egan;_)(uia1wa
Zna ten temat, powołana została Komisja do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego \ tej

sprawie. Jedynym rozw-iązaniem tego problemu byłaby budo a obwodnicy.

Po iedzenie zakończono o godz. 1210

Protokółowała:

Malwina Morzyc a
~ . ~'ot1J.(a-La·
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