BRZ.0012.1.41.2018
Protokół Nr 41/2018
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów
odbytego dnia 22 stycznia 2018r.

Posiedzenie

o godz.

11.30 otworzyła

przewodnicząca

Komisji

Genowefa

Szurgot,

stwierdziła, iż jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła naczelnik Wydziału
Finansów Amelia Woźniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20l8r
2. Analiza projektu

uchwały

w sprawie zmiany wieloletniej

prognozy

finansowej

powiatu

kolskiego na lata 2018-2027.
3. Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu

uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie powiatu na 2018r

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 407
700,00 zł z podziałem na:
- drogi publiczne powiatowe - 400 000 zł (zwiększa się plan dochodów w związku z otrzymaną
pomocą finansową z: Gminy Olszówka - kwota 200000 zł oraz Gmina Przedecz - 200000 zł
- powiatowe urzędy pracy -7700

zł (środki na Fundusz Pracy na 2018 rok)

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 606950,16 zł w dziale:
- transport i łączność (rozdział drogi publiczne powiatowe) - 600000 zł
- rezerwy ogólne i celowe - 6 950,16 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 1 014650,16 zł na dział:
- transport i łączność (rozdział drogi publiczne powiatowe) o kwotę 1 000 000 zł
Nazwa zadania

Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 3408P UmieńOstrów
Przebudowa ulicy
Szkolnej w
Przedczu

Gmina
Olszówka

Przedecz

Udział Gminy
§ 6050 zadania inwestycyjne
200000,00

200000,00

Udział Powiatu

Wartość razem

300 000,00

500000,00

300000,00

500000,00

- ochrona zdrowia

- 6 950,16 zł ( zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego

Wielkopolskiego

nr DZ-I-1.9024.70.2017

wartości projektu
powiatowych
wdrożenie

z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie zwiększenia

na 2018r. pn. "Wyposażenie

i miejskich podmiotów

Elektronicznej

Województwa

środowisk

informatycznych

wojewódzkich,

leczniczych w narzędzia informatyczne

Dokumentacji

Medycznej

oraz stworzenie

umożliwiające

sieci wymiany

danych

między podmiotami leczniczymi samorządu województwa")
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7 700 zł
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Ad. 2 Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu
kolskiego na lata 2018-2027.
Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięcia pn.:
"Wyposażenie środowisk informatycznych
leczniczych w narzędzia informatyczne

wojewódzkich,
umożliwiające

powiatowych

i miejskich podmiotów

wdrożenie Elektronicznej

Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami

Dokumentacji

leczniczymi samorządu

województwa" w związku ze zwiększeniem wartości projektu w 2018 roku (okres realizacji: 20172019). Łączne nakłady finansowe to 347 508,20 zł
W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
zmian do budżetu powiatu na 2018r. oraz projekt wieloletniej

prognozy

finansowej

powiatu

kolskiego na lata 2018-2027. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 3. Wolne glosy i wnioski
Przewodnicząca

Komisji

Międzynarodowej
Polskiego

Genowefa

Szurgot

odczytała

pismo,

Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Zarząd Oddziału

w Kole w sprawie zabezpieczenia

pracowników niepedagogicznych

które

wpłynęło

od Komisji

oraz Związku Nauczycielstwa
środków

na podwyżkę

płac

szkół i placówek prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w

Kole (pismo stanowi załącznik nr 3 do protokołu)
Członkowie Komisji uzgodnili, że należy zorganizować spotkanie dyrektorów szkół i placówek
oraz Zarządu Powiatu Kolskiego i poruszyć ww. temat.
Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12°°.
Protokółowała
Malwina Morzycka
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