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Protokół Nr 6/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,

odbytego dnia 25 maja 2015r.

Posiedzenie o godz. 1400 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty,

stwierdził, iż jest wymagane quorum, w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Zygmunt Sołtysiak - skarbnik.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1.Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 20 15r.

2.Wolne głosy i wnioski.

Ad l. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na

2015r.

Skarbnik poinformował, że budżet powiatu po zmianach stanowi 73 481 612,00 zł

Dochody budżetu powiatu zwiększają się o kwotę 208 450,00 zł na działy:

- transport i łączność - 125 000 zł pomoc finansowa z gminy Babiak

- działalność usługowa - 4000 zł dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego na 2015 rok

- dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek - 70000 zł zwiększa się plan

dochodów w PZD w Kole z tytułu robót prowadzonych w pasie drogowym

- oświata i wychowanie - 2 200 zł przeprowadzenie kursów w zakresie przedmiotów

zawodowych dla uczniów ZSRCKU w Kościelcu

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 5250 zł darowizna przekazana na Dni

Ziemi i Lasu

- kultura fizyczna - 2 000 zł pomoc finansowa z gminy Kościelec z przeznaczemem na

utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" przy ZSRCKU w Kościelcu

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach stanowi 74 906 582,21 zł na działy:

- transport i łączność- 150 000 zł

- bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa - 4 460 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 500 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 960 586,91 zł na działy

- transport i łączność - 345 000 zł kwota ta przeznaczona będzie na zadania pn.:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3406P Brdów - Przedecz " - 150 000 zł



!J Odnowa drogi powiatowej nr 3199P Mqkoszyc - Przybyłćw" -125000 zł

Środki na te zadania pochodzą z otrzymanej pomocy finansowej z gminy Babiak - 125 000 zł

a pozostałe po stronie powiatu z rezerwy celowej - 150 000 zł

Ponadto zwiększa się plan wydatków o kwotę 70 000 zł na zadanie pn.: !J Zakup samochodu

osobowo- dostawczego dla PZD w Kole" - środki pochodzą z wolnych środków.

- działalność usługowa - 4 000 zł zakup materiałów i wyposażenia w PINB w Kole

- administracja publiczna- 140 086 zł

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 29 460 zł - dofinansowanie do

remontu garaży dla KPP w Kole - 25 000 zł; kwota 4 4460 zł przeznaczona zostanie na

szkolenia i szczepienia funkcjonariuszy PSP w Kole

- oświata i wychowanie - 2 200 zł

- ochrona zdrowia - 300000 zł dotacje przeznacza się dla SP ZOZ w Kole na dofinansowanie

do zadania pn.:

"Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole" - 50 000 zł

"Budowa drogi nowoprojektowanej w SP ZOZ w Kole" - 50 000 zł

"Wdrożenie nowych standardów w opiece nad pacjentem poprzez informatyzację w SP ZOZ

w Kole" - 200000 zł

- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4090,91 zł

- edukacyjna opieka wychowawcza- 120 000 zł prace remontowe w budynku internatu

ZSRCKU w Kościelcu

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 5 250 zł

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 8 500 zł

- kultura fizyczna - 2000 zł - utrzymanie boisk sportowych "Orlik 2012" w ZSRCKU w

Kościelcu

Przychody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 589 176,91 zł wypracowane środki

finansowe z rozliczenia budżetu za 2014 rok.

Komisja nie wnosiła uwag do przedstawionych zmian w budżecie

zaopiniowała. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

pozytywnie je

Ad 2. Wolne glosy i wnioski

Radny Jan Stępiński

1. Sprawa remontu ul. Grodzkiej w Kole. Burmistrz miasta Koła wycofał zabezpieczone

środki w wysokości 150 000 zł na ten cel, w związku z tym sprawa udzielenia dotacji

ze strony powiatu jest nieaktualna.



2. Przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Kole ulokowany jest stojak na rowery,

który wymaga remontu.

3. Na ul. Toruńskiej przy Szkole Podstawowej Nr 3 są dwa trawniki, proponuje posadzić

tam krzewy w celu polepszenia wizerunku terenu.

Komisja Budżetu i Finansów poruszyła także temat Samodzielnego Publicznego Zakładu

Opieki Zdrowotnej w Kole oraz przemesrema Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Kole do innego budynku.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1530.

Protokółowała

Malwina Morzycka

fCl P\OYl.l.f ~ Przewo iczący
Komisji B dże~nansów

Mi CZYSłt Pusty
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