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Protokół Nr 37/2018

z posiedzenia Komisji Gospodarczej

odbytego dnia 22 maja 2018r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak stwierdził, iż

jest wymagane quorum. Poza tym w posiedzeniu uczestniczyli:

- Mariola Sobczak - dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Kole

- Urszula Pękacz- Powiatowy Rzecznik Konsumentów

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

Lista stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porzqdek posiedzenia:

l. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w

okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu "Aktywizacja zawodowa

osób bezrobotnych poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)"

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji w

okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: "Aktywizacja osób młodych

pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój 2014-2020

4. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole w 2017 roku.

5. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2017r.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za

2017 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu

roku plan i wykonanie wyniosły:

l. plan dochodów w wysokości 87 712681,43 zł, wykonano 84980062,53 zł, co stanowi 96,88 %

2. plan wydatków w wysokości 97 371 954,75 zł, wykonano 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 %

niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:



- zaangażowania prac proceduralnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: "Budowa odcinka

drogi powiatowej nr 3206P ŁUCzyWllO-Drzewce

- rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy na przebudowę SP ZOZ w Kole nastąpiło w

IV kwartale 2017r. a wydatki będą ponoszone w 2018r.

- tego, że wydatki majątkowe na projekty pn. "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym

elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" i

"Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług

publicznych" przewidziane są do realizacji w 2018r.

3. plan przychodów w wysokości 10 675 337,24 zł, wykonano 10676327,49 zł,

4. plan rozchodów 1 016063,92 zł wykonanie l 016063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 929 528,82

zł, wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej -

8603 559,76 zł, co stanowi 96,34%.

- Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień zjst: - plan 65 000 zł, wykonano 64 770,69 zł, co stanowi 99,65 %

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 92 200 zł, wykonanie 82 009,99

zł, co stanowi 88,95%

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 3 107 166,00 zł, wykonanie

3064203,61 co stanowi 98,62 %

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak omówiła także zobowiązania i należności

wymagalne wg sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem

Rb-Z w powiecie wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 080 926,33 zł oraz potencjalne zobowiązania

z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 571 508,80 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Transport i łączność - 14 038 209,56 zł, tj. 67,47%

Gospodarka mieszkaniowa - 117 539,22 zł, tj. 87,96%

Działalność usługowa -760638,63 zł, tj. 41,39%

Administracja publiczna - 9800606,15 zł, tj. 95,61%

Obrona narodowa - 6 200 zł, tj. 100%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4775454,96 zł, tj. 96,92%



Wymiar sprawiedliwości - 247364,18 zł, tj. 98,78%

Obsługa długu publicznego - 80329,12 zł, tj. 7,84%

Oświata iwychowanie - 27038087,46 zł, tj. 94,63%

Ochrona zdrowia - t 903 936,96 zł, tj. 30,62%

Pomoc społeczna - 5 912 219,22 zł, tj. 96,90%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 3 410 720,81 zł, tj. 92,82%

Edukacyjna opieka wychowawcza - 9887284,84 zł, tj. 99,30%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 309533,92 zł, tj. 64,42%

Kultura iochrona dziedzictwa narodowego - 208060,84 zł, tj. 90,39%

Kultura fizyczna i sport - 87 798,28 zł, tj. 83,486%

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak

- poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-

0954/29/5/Ko/20 18 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez

Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok.

- omówiła sprawozdanie finansowe za 2017r. tj. bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego

sporządzony na dzień 31 grudnia 20t7r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego

zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki oraz zbiorcze zestawienie zmian

w funduszu jednostki.

Uwag do przedstawionej informacji nie było. Komisja Gospodarcza jednogłośnie pozytywnie

zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2017 i jest za udzieleniem Zarzqdowi Powiatu

absolutorium. Opinia w powyższej sprawie stanowi załqcznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia i przystąpienia do
realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu "Aktywizacja
zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim (IV)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Mariola Sobczak. Rada

Powiatu Kolskiego zatwierdza iprzystępuje w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2019r. do realizacji

projektu o wartości ogółem: 1 873 661,61 zł, w tym:

- w 2018r. -1 441 278,16 zł,

- w 2019r. - 432383,45 zł.

Realizacja programu przyczyni się do zaktywizowania co najmniej 221 osób bezrobotnych z

Powiatu Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole.



Ad 3. Analiza projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia iprzystąpienia do
realizacji w okresie od dnia 01.01.2018 do dnia 30.06.2019 projektu: "Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (IV)"
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt uchwały przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Mariola Sobczak. Rada

Powiatu Kolskiego zatwierdza i przystępuje w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 roku do

realizacji projektu o wartości ogółem: 3 163 349,36 zł, w tym:

- w 2018r. - w wysokości 2 433 345,66 zł,

- w 2019r. - w wysokości 730003,70 zł.

Realizacja programu przyczyni się do zaktywizowania 309 osób bezrobotnych do 30

roku życia z Powiatu Kolskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w

Kole.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały. Opinia stanowi

załącznik nr 3 do protokołu

Ad 4. Sprawozdanie z pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Kole w

2017 roku.

Sprawozdanie omówiła Pani Urszula Pękacz. W roku 2017 Powiatowy Rzecznik Konsumentów

zarejestrował ogółem 1034 sprawy, były to bezpłatne poradnictwo konsumenckie i informacje

prawne udzielane bezpośrednio w biurze rzecznika oraz za pośrednictwem telefonu i poczty

elektronicznej. W 49 sprawach trzeba było występować bezpośrednio do przedsiębiorców.

Przygotowano 6 pozwów sądowych. W 1 przypadku przygotowano konsumentowi wniosek do

Polubownego Sądu Konsumenckiego. Dla 3 konsumentów przygotowane zostały zawiadomienia do

Policji, a w 2 sprawach do Prokuratury.

Najwięcej problemów dotyczy reklamacji obuwia, odzieży i sprzętu AGD, spraw takich było 491.

Ostatnio nasilił się problem z otrzymywaniem przez mieszkańców powiatu kolskiego zawyżonych

rachunków za energię elektryczną, ponieważ dystrybutor do każdej faktury doliczał stałą kwotę

jako opłatę handlową. Często można spotkać się z sytuacją kiedy następuje sprzedaż firmie

windykacyjnej przedawnionych opłat i pożyczek. W roku sprawozdawczym dużą aktywność

wykazali także przedsiębiorcy prowadzący działalność polegająca na organizowaniu spotkań,

prezentacji, podczas których oferowana jest sprzedaż różnego rodzaju towarów oraz usług.

Pokrzywdzonymi przez ww. przedsiębiorców byli zazwyczaj osoby starsze.



Na koniec wystąpienia Pani Urszula Pękacz poinformowała, że me ma drukarki, co
znacznie utrudnia jej pracę, gdyż po każdy wydrukowany dokument musi iść do Biura

Rady.

Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie. Opinia stanowi

załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Komisji Rafał Ławniczak poinformował, że do Komisji Gospodarczej wpłynęły

następujące pisma:

1) INEA S.A. z prośbą o możliwość rozpatrzenia propozycji obniżenia opłaty za umieszczenie

urządzeń telekomunikacyjnych w pasie drogi powiatowej (pismo stanowi załącznik nr 5 do

protokołu). Po krótkiej dyskusji Komisja wyraziła negatywną opinię w powyższej sprawie.

2) PZD w Kole dot. potrzeby zakupu samochodu dostawczego dla jednostki. Stan techniczny

samochodu Lublin rok produkcji 2000 jest zły, ze względu na negatywny wynik badania

technicznego nie został dopuszczony do ruchu. Koszt nowego pojazdu wynosi 130 000 zł (pismo

stanowi załącznik nr 6 do protokołu). Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała w/w wniosek.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji o godz. 1415•

Protokółowała:

Malwina Morzycka

f'\ . Mo'aJivlvcv
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