Prutekol nr 00223.201 H
z po Iedzenia Z'lł'Zą.du Pewiatu Kolskieo-o
\l\' dniu 3, grudnia 2018, roku

POSt dzeni

Zarz du r zpocz to się o godzinie

l l 011. Obr do m przewodniczył

tarosra Rob n

Kropidlow ki.
W po siedzeniu udział \ zięll ( załącznik nr I do protokołu):
1, Robert Kropidłowski
2. ylwester Chęciń ki
3. Wald 'mar Banasiak
4. Zbigniev . zarec i
5. :-ł ~nryk Tomczak
oraz
~ygmunt iohy ial Skarbnik Powiatu
Starosta powitał
szystkich ob cn~ch, a nr stępnie na podstawie listy obecności stwie uzil
wymagane quorum i przystąpił do omav lanych tematów przewidzianych porządkiem obrad
( załącznik nr 2 do protokołu).
Przebieg po iedze Ił ia :
Pan karbnik przed. tawil uchwały .~kładu Orzekającego R gionalnej Izby Obra hunkowej Vo,'

Poznaniu z dnia 29.11.2018 roku:
L Uch~ ała r SO~0952114/51I 0/2018.\\rymżaj cą pozytywną opinię o przedłożonym r- rzez Zarząd
Powiatu Kolsl i go projekcie uchwały budżetov j Pov 'ialu Kolskiego na 2019 rok.
2. Uch \ ała r 0-09 S71 J 4/ SIKo/20 18, wyrażaj ca pozytywną opi ni o przedłożonym 'przez Zarząd
Powiatu Kolskiego projekcie wi lolctni j prognozy finansowej na lata 2019-2027.
_. ci wała Nr' 0-095 UH/Dr IKo/2018
pozy ywnie opiniująca możliwość finansowania deficytu
budżetu Pov iatu Kolskiego na 2019 rok.
Zarząd przyjął powyższe informa j do wiadomości.
asiępnie Pan .~karbnik przed tawił pisma L. poszczególnych jednostek organizacyjnych dory zą
zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na -O 18 rok:
L Pi mo Powiato 'ego C rururn Pornocy Rodzinie w Koje ( FK.300 1.l2.20 18 z dn. 0.3.12.20 l
dotyczące propozycji dokonania zmian w planie finan o..••..m wydatków budż to ..••.ch na 2018 rok.
Całkowita kwota poddawal a zmianom wyno i 8 -19 zł. a źródło jej pochodzenia wynika :t
..
.
pomru ej szema:
,.
kładek na ubezpi ozonie spoi czn :
• składek I a F mdusz Pracy ~
•
kosztóv na zakup energii;
kosztów na zakup usług zdrowotnych.
\ yż J \0\ -rnienione środki zostaną. prz znaozon na zakup materiałów
wyraził zgodę na dokonanie zmian \v planie finansowym jedno nki.
'.

I '\

posażenia. Zarz d

Dyr która Liceum
Ogólnoksział ącego im. Kazimierza
Wielki go
Kol.
K . 021.17,20 l g z dn. 30.11.2018)
<sprawie dokonania zmian w planie wydatków na 200l 8 rok
na kwot 630 zł. Prz sunięcie kwoty polega na zrnniej zeniu wydatkóv \ dzial "Dokształcani i

2.

Pismo

Doskonalenie Nauczy ieli" \ paragrafie "Zakup materiałóv i \h. posażenia" celem przekazania ich
na izkolenia Rady Pedagogicznej nt;

owa Podstawa pro gram 0\ a w szkole ponadpodstawowej-

i tota zmian". Zarząd w. raził zgodę na.dokonanie zmian w piani finansowym jednostki.
3, Pi mo D' rektora Domu Pornocy Spnł cznej w Kole ( DFK_'"110_17_2018 z dn. 02.12.2018 ) Z
prośbą O dokonanie zmian
planie finansowym na 2018 rok, polegających na zwiększ UlU planu
dochód w o 25 000 zł z tytułu odpl tnoś i za pobyt mieszkań ów w DPS oraz odpłatności z le _i
powyżej limitu NFZ.
Kolejną zmiana jest zwiększ nie planu VI: datków o k\ ot I] 08] zl powstałą w wyniku
zmniejszenia wydatków o 84 828 zł ( mniejsze zapntrzebow ani
na ID dia, zakup żywności,
zmniei szeni planu dotacji z budżetu państwa) i zwiększenia wydatków Q kwot ~ 95 909 zł z.
przeznaczeniem na: wy nagrodzenia zakup vyposażerua za! up leków, usług] remontowe.
Zarz: d wyraził zgod ~na dokonanie zmian w planie finansowym jednostki,
4. Pismo Powiatowego In pektora
adzoru Budowlanego 'w Kol (PTNB 311..2'0.20] 8 z dn.
30.,] 1.2018 ) z próśb o dokonanie zmian w planie wydatków na kwotę 14 916 zł która pov t~la
wyniku niepr :.ewid7jsllego zmniejszenia kosztów związanych z m.in.: opłatami za ogrzewanie,
kosztami zakupu tonęrów i drukarek, kosztami obsługi prawnej, runi jszą ilośctą remontów i
przeznaczenie tej kwoty na z iększeni : wynagrodzenia pracowników PI
. kosztów składki na
Fundusz Pracy, kosztów administracyjnych, wyjazdów służb wych na kontroi prz z pracowników
PlNB w Kole O1"a7.. wyższej stawki za godzin pracy na runo . zjecenie oraz dodatkowej pracy
zwi zanej z montażem serw m. Ponadto pojawił się nowy koszt związany z wykonaniem
ekspertyzy dla PINB w Kol. do pro adzonego postępowania.
KoJ jna zmianą. jest zwiększenie planu dochodów na 2018 rok o
otę 300 zł powstałą w wyniku
wyższych odsetek od rachunku bieżącego Pll B w Kole. Zarząd wyraził zgod na dokonanie
->

powyższych zmian.
5. Pismo Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy 'N Kole ( KF.RK.3011-7/20l8 z dn. 30.11.2018 ) z
prośba o dokonanie zn ian w planie finansow 'm na kwotę 24 290 zł poprzez dokonanie zmniejszeń
\~~datkach celem pokrycia ni doborów po stałych w wyniku zwiększonych kosztów
ochroniarskich, usług sprz •rających, kosztów utrzymania sieci telefonicznej oraz ush g pocztowych
elem wymian zniszczonego wyposażenia jednostki j wpłat}' na PFRO . Zarząd wyraził zgodę na
dokonanie zmian w planie finansowym jednostki.
Protokółowała: Katarzyna Grzelak
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Podai';;)' Czlonk6w Zarządu:
1. Rabe rt K I'\opi dłows ki
2. Sylwesśer Cbęciński
3. 'Wa~dcmar B~nhl.lak
4. Zbignier

. zareeki

5. Henryk Tomczak

.

