
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
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Protokół Nr 14/2019

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 30 grudnia 2019r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 7:40, po czym

stwierdził, iż Komisja posiada wymagane quorum. W posiedzeniu uczestniczyła także Amelia

Woźniak - naczelnik Wydziału Finansów. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2019r.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu

Kolskiego na 2019r.

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po

zmianach w kwocie 101 494861,72 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 135474,00 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 135 474,00 zł. Zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaną

umową pomiędzy Powiatem Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim (Umowa Nr 10.246/19 z dnia

23-12-2019 r.) o dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedezu" z Funduszu

Dróg Samorządowych o kwotę 135474,00 zł. Jest to refundacja wydatków kwalifikowanych

poniesionych na ww. zadanie.

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach kształtuje się w kwocie 101 873309,71 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 2 890,00 zł na działy:

a) Administracja publiczna o kwotę 2 000,00 zł

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 834,00 zł

c) Oświata iwychowanie o kwotę 49,00 zł

d) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7,00 zł



"-

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 138 364,00 zł

a) Transport i łqczność o kwotę 135474,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług

pozostałych. Środki na ten cel pochodzą z tytułu podpisania umowy pomiędzy Powiatem

Kolskim a Wojewodą Wielkopolskim.

b) Administracja publiczna o kwotę 2000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na różne opłaty i

składki. Środki na ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 834,00 zł. Zwiększa się plan

wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości). Środki na

ten cel pochodzą z przesunięć pomiędzy §§ w planie wydatków.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 49,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w Kościelcu

na wynagrodzenia oraz na zakup materiałów i wyposażenia (toner).

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 7,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w ZSRCKU w

Kościelcu z przeznaczeniem na opłacenie składek na FP.

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów w wyniku glosowania pozytywnie zaopiniowali w/w

projekt uchwały. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2 . Wolne glosy iwnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.7.50

Protokółowała

Malwina Morzycka
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