
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOŁO
BRZ.0012.1.2.2020

Protokół Nr 16/2020

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 27 lutego 2020r.

Przewodniczący Komisji Jarosław Sobański otworzył posiedzenie o godz. 12:00, po czym

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

Zygmunt Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

2020r.

2. Wolne głosy i wnioski.

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

Kolskiego na 2020r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach w

kwocie 97 730 040,47 zł. Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł na dział

Drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Babiak kwota

200000,00 zł.

(J Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie 105 781 016,06 zł. Wydatki budżetu

powiatu zmniejsza się o kwotę 356 764,00 zł na działy:

a) Transport i łączność o kwotę 310 000,00 zł

b) Administracja publiczna o kwotę 6585,00 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 1 663,00 zł

d) Oświata i wychowanie o kwotę 30 145,00 zł

e) Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 8 371,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków celem urealnienia planu.



2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 556 764,00 zł na działy:

a) Transport i łqczność o kwotę 510 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole na

realizację nowych zadań inwestycyjnych w gminie Babiak na zadanie: "Przebudowa dróg

powiatowych 3419P Budzisław Stary-Luboniek; 3427P Dębno Poproboszczowskie-Kiejsze; 3406P

Brdów-Przedecz; 3199P Mqkoszyn-Przybyłów położonych na terenie Gminy Babiak" w kwocie 200

000,00 zł (udział gminy) oraz 300000,00 zł (udział Powiatu). Środki na w/w cel ze strony powiatu

pochodzą z rezerwy celowej. Ponadto dodaje się nowe zadanie pn.: "Przebudowa ulicy

Broniewskiego na odcinku od ulicy 20-go Stycznia do ulicy Toruńskiej w Kole" - 1O000,00 zł. W/

w zadanie będzie realizowane przy odpowiednim udziale Powiatu Kolskiego (50% tj. 5 000,00 zł)

oraz Gminy Miejskiej Koło (50% tj. 5 000,00 zł). Na bieżącym etapie Powiat Kolski finansuje

udział Gm. Miejskiej Koło w ramach wkładu własnego. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy

O celowej.

b) Administracja publiczna o kwotę 6585,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów

oraz zakup usług pozostałych w związku z kwalifikacją wojskową.

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (zadania zlecone) o kwotę 1663,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za 2020 r.

d) Oświata i wychowanie o kwotę 18516,00 zł

Zwiększa się plan wydatków w:

- LO w Kole o kwotę 22 285,00 zł

- ZSOiTw Kłodawie o kwotę 13 500,00 zł,

O -ZOEW w Kole o kwotę 33 205,00 zł

- ZST w Kole o kwotę 30 085,00 zł,

- ZSE-A w Kole o kwotę 18 000,00 zł,

- ZSRCKU w Kościelcu o kwotę 22 805,00 zł

- Starostwie Powiatowym o kwotę 2 000,00 zł

z przeznaczeniem na wdrożenie planu w zakresie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w

jednostkach oświatowych. Środki na ten cel pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w

rozdziale 80146 i 85446. Różnica w kwocie 123 364,00 zł wynika z dokonanej kompensaty

paragrafów wydatków ujętych w postanowieniu Uchwały.

e) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków z

tytułu udzielenia dotacji dla Parafii Św. Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej oraz Parafii Św.

Mikołaja w Dzierzbieach na prace remontowo-konserwatorskie.
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Skarbnik Zygmunt Sołtysiak omówił także dodatkowe zmiany, które powstały po terminie

przesłania projektu Uchwały radnym (załącznik nr 2 do protokołu)

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

projekt uchwały. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2 . Wolne glosy i wnioski

Nie było.

Na tym zakończono posiedzenie o godz.12.30

Protokółowała
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