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BRZ.0012.3.25.2017

Protukól Nr 25/2017

z posiedzenia Komisji Prawa i Porządku Publiczncgo,

odbytego dnia 23 czerwca 2017 r.

Posiedzenie otworzyła o godz. 12.00 przewodnicząca Komisji Prawa i Porzadku

Publicznego Grażyna Bugala. Powitała wszystkich obecnych, stwierdzi la. że Komisja posiada

quorum, w posiedzeniu uczestniczyli także:

Marek Banaszewski - Wicestarosta

Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Lista stanowi załącznik nr I do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza projektu uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do składu

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie delegacji radnego Zdzisława Domanskiego do składu

Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku.

3. Zapoznanie się ze stanowiskiem klubów radnych PSL oraz PIS w sprawie wniosku

Nowoczesna Kolo.

4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 20 I6 r.

5. Wolne glosy i wnioski.

Ad. 1. Analiza projektu uchwaly w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do

składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Bugala zapoznała radnych z projektem przedmiotowej

uchwały, Poinforrnowała. że na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca I 998r.

o samorządzie powiatow-ym zachodzi potrzeba oddelegowania przez Radę Powiatu dwóch

radnych, którzy wejdą w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kolskiego na

kadencję 2017 -- 2020. Zgodnie bowiem z art. 38a ust. 9 ustawy Kadencja Komisji trwa] lata.

Pani Genowefa Szurgot uczestniczyła już w pracach komisji w latach 2014 - 20 17 i zgodnie 7.

przepisami ustawy może być do jej składu wybierana ponownie.

Czlonkowie Komisji nie wnieśli do projektu uchwały żadnych uwag. Komisja jednogłośnie

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie delegacji radnej Genowefy Szurgot do

składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porzadku. Opinia w powyższej sprawie stanowi

załącznik nr 2 do protokołu.
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Ad 2. Analiza projektu uchwały w sprawie delegacji radnego Zdzisława Domanskiego

do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Bugala zapoznała radnych z projektem przedmiotowej

uchwały. Poinforrnowała, że na podstawie art. 38a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca I998r.

o samorządzie powiatowym zachodzi potrzeba oddelegowania przez Radę Powiatu dwóch

radnych, którzy wejdą w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Kolskiego na

kadencje; 2017·- 2020. Zgodnie bowiem z art. 38a ust. 9 ustawy Kadencja Komisji trwa 3 lata.

Pan Zdzisław Dornański uczestniczył już w pracach komisji w latach 2006 - 2013 i 2014 -

2017 i zgodnie z przepisami ustawy może być do jej składu wybierany ponownie.

Członkowie Komisji nie wnieśli do projektu uchwały żadnych uwag. Komisja jednogłośnic

pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały \v sprawie delegacji radnego Zdzisława

Domanskiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Opinia w

powyższej sprawie stanowi załącznik nr 3 do protokolu.

Ad 3. Zapoznanie się ze stanowiskiem klubów radnych PSL o raz " S w sprawie wniosku

Nowoczesna Kolo.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Bugala przypornniala, że

przewodniczący struktur powiatowych Nowoczesnej łożył pismo w sprawie

podjęcia uchwal y Rady Powiatu Kolskiego dającej mieszkańcom powiatu inicjatywę

uchwałodawczą. Komisja zdecydowała o skierowaniu pisma do klubów: PSL i PiS

działających przy Radzie Powiatu Kolskiego w celu uzyskania wiążących opinii. Pismami z

dnia 31.05.2017 r. obydwa kluby negatywnie zaopiniowały wniosek Nowoczesnej,

argumentując to zapisami § 25 Statutu Powiatu Kolskiego. Na tej podstawie stanowisko w

przedmiotowej sprawie zajął przewodniczący Rady Powiatu Kolskiego Marek Tornicki, który

w dniu 31.05.2017 r. udzielił wnioskodawcy stosownej odpowiedzi.

Ad 4. Wypracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2016 r.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak przedstawi la ogólne dane o budżecie

powiatu za 2016 l'. Poinformowala, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych

do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

plan dochodów w wysokości 79 756 612,51 zł, wykonano 76 446 860,62 zł, co stanowi 95,85

%

plan wydatków w wysokości 83 656389,79 zl, wykonano 73 670812,75 zł. co stanowi 88,06

%



plan przychodów w wysokości 4 915 841.20 1'.1. wykonano 4 916 343,54 1'.1. co stanowi

100,01%

plan rozchodów l 016063.921'.1 wykonanie l 016063.92 1'.1.co stanowi 100 u!c)

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa \V wysokości

2 776047,87 z! wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899777.28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państ wa na zadan ia z zakresu adrn inistracj i rządowej -

8693 055,05 zl, co stanowi 97,85%.

Wydatki na realizację zaclań bieżących zakupów inwestycyjnych - 8 69] 055,05 zł, co

stanowi 97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na

podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

dotacje _. plan 2 000.00 zł. wykonanie 0,00 zl

wydatki -- plan 2 000.00 1'.1,wykonanie 0,00 1'.1

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

plan 102000,00 zł, wykonanie 100,293,20 zł, co stanowi 98,33%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomoc)~ finansowej udzielanej między jednostkami

sarnorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych:

plan 3 041 367.00 zl, wykonanie 2 995 273,63, co stanowi 98,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów

inwestycyjnych własnych powiatu:

plan I 899 744,00 zl. wykonanie I 899 744,00 zl

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan 90 000,00 zł. wykonanie 68 710,93 zł, co stanowi 76.35%

Naczelnik Wydziału finansów -- Amelia Woźniak omówiła także dochody od osób

fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej .- wykonanie

16424 9S 1,88 zltj. 105,46%



Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia sic następująco:

Rolnictwo i lowiectwo - 10 000,00 zl (100.00%)

Leśnictwo - 280 816.49 zl (83,95%)

Transport i łączność - 12227 576,94 zl (74,27 %).

Gospodarka mieszkaniowa - 111 466,20 zł (93,42%)

Działalność usługowa - 800903,42 zł (99.71%)

Administracja publiczna - 9244777,02 zł (94,84(%)

Obrona narodowa - 5 994.00 zł (99,90%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 4462574,29 zl (96,63%)

Wymiar sprawiedliwości - 244394.77 (98,87%)

Obsługa długu publicznego - 100877,61 zl (9,87%)

Oświata i wychowanie 25 904 139,98 zł (98,49%)

Ochrona zdrowia 2 985 823,04 zl (66,30%)

Pomoc społeczna - 8 090654,44 zł (97,92%)

Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej - 2389944,74 zł (94,26%)

Edukacyjna opieka wychowawcza - 6456 105,14 zł (80,34%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 64317,61 zł (58,85(%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 197040,72 zł (96,28%)

Kultura fizyczna i sport - 93 406,34 (90.42%)

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów - Amelia Woźniak poinformowała, ze Regionalna Izba

Obrachunkowa w Poznaniu Uchwalą Nr SO-0954/IO/5/Ko/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku

wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z

wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

Uwag do przedstawionej informacji nie bylo. Komisja Prawa i Porządku Publicznego

jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu w roku 2016 i jest za



udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium. Opinia \V powyższej sprawie stanowi

załącznik nr 4 clo protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski.

Radna Ewa Ochcduiska przedstawiła wniosek Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" z Klodawy

o dofinansowanie \V wysokości 30.000.00 1..1. Środki te maja być przeznaczone na budowę

ogrodzenia wraz z furtką dla osób nicpolnosprawnych oraz na zagospodarowanie terenu

wokół budynku w Kłodawie przy ul. Dąbsklej 29.

Członkowie Komisji jednogłośnie poparli prośbę Stowarzyszenia i wystąpili do Zarządu

Powiatu ze stosownym wnioskiem w tej sprawie. Wniosek ten stanowi załącznik nr 5 do

protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1315.
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Przewodnicząca
Komisji Pra}9l i Porządku Publiczncgo
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