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Protokół Nr 8/2015

ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

Komisji Spraw Społecznych, Komisji Gospodarczej,

Komisji Prawa iPorządku Publicznego

odbytego dnia 23 czerwca 2015r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty,

stwierdził, iż we wszystkich Komisjach jest wymagane quorum. Ponadto w posiedzeniu

uczestniczyli:

1. Zygmunt Sołtysiak - skarbnik

2. Wieńczysław Oblizajek- Starosta Kolski

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

l. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego.

2. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014r.

3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015r.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Analiza projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Kolskiego.

Projekt omówił naczelnik Zenon Wasiak. Konsultacje społeczne z mieszkańcami

przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawą o samorządzie powiatowym oraz w

innych ważnych sprawach powiatu. Projekt uchwały określa formy i sposób prowadzenia

konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kolskiego, wskazuje kto może wystąpić z

wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji oraz wymaganiami jakie musi spełnić ww.

wniosek. Określa także kto jest uprawniony do podejmowania decyzji w zakresie

przeprowadzania konsultacji społecznych oraz sposób i tryb przeprowadzenia konsultacji.

Uchwała ta jest wywołana ponieważ jest opracowywana nowa strategia rozwoju dla powiatu

kolskiego ikonsultacje społeczne będą musiały być przeprowadzone.

Przystąpiono do dyskusji.

Radny Józef Rybicki

Proponuje, aby w punkcie dotyczącym zasad ogłoszenia konsultacji był zapis dodatkowy,



mianowicie: "Zarząd Powiatu podaje publicznej wiadomości (na co najmniej 7 dni przed datą

konsultacji) poprzez zamieszczenie: w lokalnej prasie iportalach społecznościowych".

Radny Zdzisław Domański, Rafał Ławniczak, Mieczysław Pusty poparli pomysł swojego

przedmówcy.

Opinia Komisji Gospodarczej jest pozytywna i stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu na 2015r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 20 I4r.,

poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu

roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 76049359,98 zł, wykonano 75 120 186,03 zł, co stanowi

98,78 %

- plan wydatków w wysokości 79339812,06 zł, wykonano 73751 363,08 zł, co stanowi

92,96 %

plan przychodów w wysokości 4 306 516,00 zł, wykonano 3 116 532,47 zł, co stanowi

72,36%

- plan rozchodów l 016063,92 zł wykonanie l 016063,92 zł, co stanowi 100 %

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości

1 368 822,95 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 290452,08 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie

8 781 508,40 zł co stanowi 98,19%.

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 850587,75 zł co stanowi

99,40%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

l 053417,39 zł co stanowi 94,04%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych

zadań 99999,50 zł co stanowi 100 %

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na

zadania inwestycyjne l 812 345,04 zł co stanowi 98,93%

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między jst- 113 764,22 zł co stanowi 101,60%

Skarbnik omówił także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej - wykonanie 13 866242,77 zł tj. 105,98%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiona się następująco:



Transport i łączność -8992893,45 tj. 83,66 %, w tym plan wydatków majątkowych

4 905 752,00 zł w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy

inwestycyjne.

Obsługa długu publicznego 208 261,06 zł

Oświata i wychowanie 26758944,43 zł

Ochrona zdrowia 3 866499,30 zł

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za

2014 rok i wnioskują o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kolskiemu za 2014 rok.

Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Anałiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na

2015r.

Projekt omówił skarbnik Zygmunt Sołtysiak. Plan dochodów powiatu po zmianach wynosi

73 733 559,00 zł

Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 90 233 zł na dział pomoc społeczna - pismo

Wojewody Wielkopolskiego w następujący sposób:

- zmniejsza się dotacja dla DPS w Kole przy ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 99 199 zł

- zwiększa się dotacja dla DPS w Kole ul. Blizna o kwotę 8 966 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 330 680 zł na dział:

- transport i łączność - 76000 zł otrzymana pomoc finansowa od gnilny Przedecz- 30000 zl,

Kłodawa - 30 000 zł, Grzegorzew - 16 000 zł.

- oświata i wychowanie - 60 680 zł

- pomoc społeczna- 139000 zł ( zwiększa się plan dochodów w DPS w Kole z tytułu

odpłatności przez mieszkańców i ośrodki pomocy społecznej za pobyt w Domu)

- edukacyjna opieka wychowawcza - 55000 zł

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach wynosi 75 408 529,21 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 225 451,00 zł na działy:

- transport i łączność- 141 680 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 33 677 zł

- oświata i wychowanie - 44 120 zł

- pomoc społeczna- 3 31 1 zł

- edukacyjna opieka wychowawcza- 299 zł

- kultura iochrona dziedzictwa narodowego - 2364 zł



Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 665 898,00 zł na działy :

- transport i łączność- 2 17 680,00 zł zwiększa się plan wydatków w PZD w Kole z

przeznaczeruern:

a) na uzupełnienie planu wydatków na wynagrodzenia pochodne - 27 680 zł (środki

pochodzą z przesunięć między §§

b) zwiększa się waliość zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej Grzegorzew- Tarnówka" o

kwotę 40000 zł do wysokości 290000 zł (środki pochodzą z pomocy finansowej gminy

Grzegorzew - 16000 zł a po stronie powiatu z rezerwy inwestycyjnej- 24000 zł)

c) zabezpiecza się kwotę 150 000 zł na "Remont odcinka drogi powiatowej nr 3407P

Leszcze- Katarzyna" ( środki pochodzą z pomocy finansowej z gminy Przedecz - 30000 zł,

Gminy Kłodawa- 30 000 zł a po stronie powiatu z rezerwy inwestycyjnej 90 000 zł)

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 133 677 zł - w ramach funduszu

wsparcia Policji przeznacza się środki w wysokości 100 000 zł dla Komendy Powiatowej

Policji w Kole na "dofinansowanie do zadania pn.: "Wykonanie prac drogowych, ogrodzenia

i zagospodarowanie terenu Komisariatu Policji w Kłodawie". Komenda Powiatowa PSP w

Kole - 33 677 zł - odprawa emerytalna funkcjonariusza.

- oświata i wychowanie - 204800 zł

- pomoc społeczna - 52 078 zł (zwiększa się plan wydatków w DPS w Kole, ul.

Poniatowskiego 21 o kwotę 39801 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wydatki

osobowe, zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego itp. Środki pochodzą ze

zwiększonego planu dochodów. Zwiększa się dotację z budżetu powiatu w wysokości 8 966

zł dla DPS w Kole ul. Blizna, środki pochodzą ze zwiększenia planu dotacji celowej na

2015r.)

- edukacyjna opieka wychowawcza kwota- 55 299 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 2364 zł - opłacenie usług

transportowych w związku z planowanymi wyjazdami Zespołu Tańca Ludowego na festiwale

i przeglądy.

Ponadto zwiększa się plan przychodów z wypracowanych środków finansowych z rozliczenia

budżetu za 20 l4r. w kwocie 200 000 zł.

Przystąpiono do dyskusji

Radny Marek Kowalewski

Pochwala pomysł Zarządu Powiatu, aby rozdysponować środki, które początkowo miały być

przeznaczone dla Gminy Dąbie, ale w tym roku gmina nie przystąpiła do partycypacji. Kwota



150000 zł została podzielona: 90000 zł (remont drogi Leszcze- Katarzyna), 24000 zł

(remont drogi w m. Tarnówka), 50 000 zł (budowa chodnika w Ruszkowie).

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Droga w Leszczach jest w bardzo złym stanie, do tej pory gmina Kłodawa me była

zainteresowana remontem tego odcinka drogi. Podczas Święta Lasu i Ziemi odbyło się

spotkanie z burmistrzami Kłodawy i Przedcza, dokonano wizji lokalnej i postanowiono, że

zostaną zabezpieczone środki na remont ww. nawierzchni drogi.

Radny Rafał Ławniczak

Wójtowie gm. Koło, Grzegorzew, Olszówka i burmistrz Miasta Koła są po wstępnych

rozmowach dot. wspólnego remontu odcinka drogi Powiercie- Drzewce. Wójt Włodzimierz

Fraszczyk jest gotowy przekazać środki na sporządzenie dokumentacji tej inwestycji na

terenie gm. Olszówka. Pozostali włodarze też wyrazili zgodę na zabezpieczenie środków na

ten cel. Proponuje złożyć wspólny wniosek do NPPDR, na tym odcinku są dwie drogi

wojewódzkie a także obiekt inżynieryjny, co zwiększa szanse na otrzymanie większej liczby

punktów.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Jeżeli włodarze zdecydują się na te inwestycje, powiat nie będzie stwarzał problemów.

Ad 4. Wolne glosy i wnioski.

Starosta Wieńczysław Oblizajek

Poinformował, że jest problem z brakiem wolnych pomieszczeń w Starostwie Powiatowym.

Szczególnie chodzi o archiwum dla Wydziału Komunikacji i Transportu. W budynku, w

którym znajduje się ten wydział będą specjalne wzmacniane stropy, po to aby na górze

umieścić szafy przesuwane na archiwizowane dokumenty. Niedawno weszła w życie ustawa

o rzeczach znalezionych, która zadania scedowała na samorządy powiatowe i teraz to na

Staroście spoczywa obowiązek przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych o

wartości co najmniej 100 zł - wynika z przyjętej przez sejm ustawy. W związku z ww.

przepisami Zarząd Powiatu proponuje także zajęcie budynku po byłej pralni w DPS na ul.

Poniatowskiego w Kole i przeznaczenie go na Biuro Rzeczy Znalezionych i na archiwum na

potrzeby Starostwa.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1415

Protokółowała

Malwina Morzycka
l'1.mo~~
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