
Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23

62-600 KOLO

BRZ.0012.1.3.2019

Protokół Nr 3/2019

z posiedzenia

Komisja Budżetu i Finansów

odbytego w dniu 30 stycznia 2019r.

Posiedzenie otworzył o godz. 1130 przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdziła, że jest wymagane quorum.

W posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu. Lista obecności

stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia jest analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w

O budżecie powiatu na 2019r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że ustala się plan dochodów budżetu powiatu po

zmianach w kwocie 83 533 304,58 zł.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 759 700,00 zł na dział:

a) transport i łączność - kwota 400 000,00 zł (dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy

finansowej z Gminy Kłodawa i Gminy Przedecz)

b) pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 359 700,00 zł (przyznanie

środków z Funduszu Pracy)

Plan wydatków budżetu powiatu po zmianach ustala się w kwocie 84 312 240,66 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę l 207 920,00 zł na dział:

O a) transport i łączność - kwota 1 200000,00 zł

b) wymiar sprawiedliwości - 7 920,00 zł (nieodpłatna pomoc prawna)

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę l 967 620,00 zł na dział:

a) transport i łączność - kwotę 1 600 000,00 zł (zwiększa się plan wydatków na zadania

inwestycyjne:

- "Przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 3405P na terenie Gm. Kłodawa" - udział

Gminy 200 000,00 zł, udział Powiatu 300 000,00 zł

- "Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu"- - udział Gminy 200 000,00 zł, udział Powiatu

300 000,00 zł

Środki na w/w cel pochodzą z rezerwy celowej.



Dodatkowo zwiększa się wartość zadania pn "Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w

miejscowości Barłogi" o kwotę 600 000,00 zł do wysokości 1 200 000,00 zł. Szacowana

wartość inwestycji to 2 400 000,00 zł. Powiat stara się o uzyskanie 50% dofinansowania

do zadania z rezerwy subwencji ogólnej. Na obecnym etapie Powiat Kolski finansuje

udział Gminy Grzegorzew w ramach wkładu własnego.

b) Gospodarka mieszkaniowa - kwota 10 260,00 zł (opłacenie podatku od nieruchomości

zabudowanej położonej w Kole, przy ul. Mickiewicza 14.

c) Wymiar sprawiedliwości- kwota 7920,00 zł (dot. nieodpłatnej pomocy prawnej)

d) Różne rozliczenia - kwota 349 440,00 zł (środki z Funduszu Pracy na 2019r.

na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników PUP wKole)

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił również dodatkowe zmiany, które dotyczą:

O l) uzupełnienia planu wydatków na ubezpieczenie oraz podatek od nieruchomości

zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza w Kole w kwocie 2 250,00 zł,

2) zwiększa się plan wydatków w ZSE-A w Kole w związku z niewykorzystaną w 2018r. a

zwróconą do Starostwa Powiatowego nagrodą z WFOŚ w Poznaniu w ramach konkursu

pn. "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa

wielkopolskiego" kwotę 7 182,00 zł.

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

projekt uchwały. Opinia stanowi załqcznik nr 2 do protokołu

Przystąpiono do dyskusji

C Radny Mariusz Kozajda

Jakie plany ma Powiat Kolski odnośnie budynku po Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Kole?

Wicestarosta Sylwester Chęciński odpowiedział, że Komendant Powiatowy Policji w Kole

zwrócił się do Zarządu z propozycją zamiany budynku po SOSW na budynek na

ul. Sienkiewicza (była księgarnia) i oddanie placu z miejscami parkingowymi na ul. Prusa.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański

Jaka została zaplanowana kwota w budżecie powiatu na promocje powiatu?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

W budżecie powiatu na 2019r. zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- organizacja Wielkopolskiego Święta Mleka i Powiatu Kolskiego wraz z OSM w Kole-

kwotę 40 000,00 zł



I-

- organizacja dożynek powiatowo- gminnych (w 2019r. Dożynki zostaną zorganizowane w

Kłodawie) na kwotę 30 000,00 zł

- Koło Bluesa Festival połączony z Międzynarodowym Zlotem Motocykli i Automobili -

kwota 5000,00 zł

- Powiatowe Zawody Strzeleckie oraz Powiatowe Wędkarskie Zawody Spławikowe - kwota

4 100,00 zł

- Współorganizacja "Dnia Ogórka" - kwota 2 000,00 zł

Skarbnik dodał, że w 2019r. została zwiększona do 80 000,00 zł kwota na dofinansowanie

zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański

Proponuje, aby wszystkie stowarzyszenia lub kluby sportowe, które otrzymają dotacje były

CI zobowiązane, aby w ramach promocji na koszulkach, banerach zasygnalizować że powiat

współfinansuje dane wydarzenie.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 12:00

Protokółowała

Malwina Morzycka
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