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Protokół Nr 8/2015

Z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów

odbytego dnia 24 sierpnia 2015r.

Posiedzenie o godz. 1300 otworzył przewodniczący Komisji Mieczysław Pusty,

stwierdził, iż we wszystkich Komisjach jest wymagane quorum. 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 2015r.

2. Wolne głosy i wnioski.

Ad 1. Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił proponowane przez Zarząd Powiatu zmiany w

budżecie powiatu na 2015r.

Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 526 935,00 zł na dział:

a) Rolnictwo i łowiectwo - 471 185,00 zł (zwiększa się plan dotacji celowych na 2015r., w

ramach rezerwy celowej, z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa

wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koninie, jest to wypłacenie odszkodowania

dla jednej z rodzin z powiatu kolskiego w związku z orzeczeniem rekompensaty za

szkody górnicze)

b) Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa - 12 000 zł

c) Dochody od os. prawnych, od osób fiz. i innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 30 000 zł

d) pomoc społeczna- 13 750 zł

Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 233 696 zł na dział:

a) Administracja publiczna -15 000 zł

b) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 23 493 zł

c) Różne rozliczenia -50 000 zł

d) Oświata i wychowanie - 125 203 zł

e) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 20 000 zł

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 760 631 zł na dział:

a) Rolnictwo i leśnictwo kwota 471 185 zł (środki przeznacza SIę na uregulowanie

zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia

20.0S.201Sr.)



b) Leśnictwo - 20 000 zł (zwiększa się plan wydatków finansowych z tytułu opłat i kar za

korzystania ze środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem

na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów dla

lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

c) Transport i łączność - 30 000 zł (zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Zarządzie

Dróg w Kole z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na badania lekarskie

pracowników oraz na zakup usług związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Środki pochodzą ze zwiększonego planu dochodów)

d) Administracja publiczna - 15 000 zł (zwiększa SIę plan wydatków w Starostwie

Powiatowym w Kole z przeznaczeniem na umowy zlecenia. Dodatkowo, w ramach zadań

majątkowych, dokonuje się przesunięcia kwoty 110 000 zł poprzez zmniejszenie wartości

zadania pn.: "Wykonanie nawierzchni placu przy budynku A od strony garaży Starostwa

Powiatowego w Kole" i utworzenie nowego zadania pn.: "Wzmocnienie konstrukcji

stropu w budynku Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 27"

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 35493 zł (plan wydatków w KP

PSP w Kole zwiększa się w związku z zawartą umową z SP ZOZ w Kole na

partycypowanie w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych i użytkowanych przez

Zespół Ratownictwa Medycznego w Kole - 12 000 zł. Ponadto zwiększa się plan

wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji uczących się funkcjonariuszy,

zakup ubrań koszarowych oraz na szkolenia uzupełniające funkcjonariuszy.

f) Oświata i wychowanie - 125203 zł (są to środki na wypłatę odpraw emerytalnych dla

nauczycieli z ZSRCKU w Kościelcu)

g) Ochrona zdrowia - 50 000 zł (zwiększa SIę dotację dla SP ZOZ w Kole na

Dofinansowanie do zadania pn.: "Budowa drogi pożarowej w SP ZOZ w Kole" o kwotę

50 000 zł do wysokości 100 000 zł, zgodnie z wnioskiem SP ZOZ w Kole.

h) Pomoc społeczna- 13 750 zł zwiększa się plan wydatków w PCPR w Kole z

przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatora rodziny zastępczej.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że na sesji zostaną przedstawione dodatkowe

zmiany, które dotyczą:

a) Zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji

celowych na 2015r. - 5747 zł (sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia w

prasie oraz zaspokojenie roszczeń sądowych)

b) Zmienia się plan wydatków w Starostwie Powiatowym celem zabezpieczenia środków na

ubezpieczenie uczestników zawodów sportowo- pożarniczych - 1 040 zł



c) Zwiększa się plan dochodów i wydatków w KP PSP w Kole w związku ze zwiększeniem

planu dotacji celowych na 2015r. - 2607 zł

d) Dokonuje się zmian w planie wydatków w PCPR w Kole w związku ze zwiększeniem

planu dotacji celowej na 2015r. na zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

i ujętych w projekcie zmian w budżecie powiatu na 20 15r. - 33 000 zł

e) Zmienia się plan dochodów i wydatków w PUP w Kole w związku z przyznaniem

środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród oraz składek

na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP - 160 800 zł

f) Zmienia się plan dochodów w związku z podjęciem uchwały Nr IX170/2015 przez Radę

Miejską w Dąbiu w sprawie uchylenia uchwały Nr III112/2014 dotyczącej zwrotu kosztów

dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Dąbie do SOS- W w Kole- 5 200 zł

g) Zmienia się plan dochodów i wydatków w Starostwie Powiatowym z tytułu otrzymanych

darowizn - 2 000 zł

Członkowie Komisji nie wnosili uwag do projektu uchwały i dodatkowych zmian i w wyniku

głosowania pozytywnie go zaopiniowali. Opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 2. Wolne glosy i wnioski.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Obecnie mamy trudną sytuacje w oświacie, przy malejącej liczbie uczniów kadra

nauczycielska pozostaje na stałym poziomie. Już wiemy, że w tym roku będzie słaby nabór do

szkół w Kościelcu i Kłodawie. Aby utworzyć klasę musi być co najmniej 28 uczniów,

wówczas jest przekazywana subwencja oświatowa. Do tej pory dołożyliśmy do oświaty około

1 mln zł. Komisja poruszyła temat braku środków na kształcenie specjalne.

Radny Jan Stępiński

Jak wspomniał skarbnik wystąpiły oszczędności po przetargu na budowę parkingu z tyłu

budynku A od strony garaży Starostwa Powiatowego w Kole, czy w ramach porządkowania

terenu jest w planach poszerzenie parkingu znajdującego się z boku budynku?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

Z oszczędności po przetargu rozważana jest możliwość pomalowania budynku Starostwa, nie

ma natomiast w planach poszerzenia parkingu z boku budynku.

Radny Mieczysław Pusty

W materiałach na najbliższą sesję Rady Powiatu jest propozycja podjęcia uchwały w sprawie

wydzierżawienia części terenu będącego w posiadaniu SP ZOZ w Kole z przeznaczeniem na

płatny parking. Prosi o przybliżenie tematu.

Radny Józef Rybicki



Zarząd Powiatu w sprawie utworzenia płatnej strefy parkingu na terenie SP ZOZ w Kole

wyraził jednoznaczne stanowisko, że wydzierżawienie wskazanego terenu powinno się odbyć

z zastosowaniem procedury przetargowej. Pani dyrektor twierdzi, że jest w kontakcie z jedną

firmą, która zajmuje się przygotowaniem terenu pod parkingi na własny koszt. Pani dyrektor

oznajmiła na posiedzeniu Zarządu Powiatu, że zamierza zawrzeć umowę właśnie z tą firmą i

ustalić szczegóły współpracy między tymi podmiotami. Zarząd Powiatu jednak upiera się, aby

wydzierżawienie tego terenu zostało przekazane w formie przetargu.

Radny Jan Stępiński

Odczytał pismo (załącznik nr 3 do protokołu), które zostało przygotowane przez Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole będące odpowiedzią na jego interpelacje dot.

uporządkowania terenu przed frontem budynku szpitala. Radny oznajmił, że me

satysfakcjonuje go taka odpowiedź. Poza tym przejeżdżał dzisiaj obok szpitala i nic nie

zostało zrobione w tym zakresie.

Radny zainteresowany jest jak wygląda sprawa przeprowadzenia audytu, na które Rada

Powiatu przeznaczyła środki?

Radny Józef Rybicki

Wg jego wiedzy na dzień dzisiejszy Pani dyrektor Barbara Graczyk- Malińska nie chce

współpracować z firmą, której zostało zlecone przeprowadzenie audytu. Dokumenty, które są

potrzebne do sporządzenia audytu dostarczane są ze Starosta. Pani dyrektor twierdzi, że

program naprawczy jest jej autorskim wydaniem i nie udostępni go. Zarząd Powiatu

wystosował już pismo w tej sprawie do dyrekcji szpitala, że jeżeli nie zostaną dostarczone

wymagane przez firmę dokumenty, wówczas zostaną zastosowane wobec pani dyrektor kary

porządkowe.

Radny Grzegorz Fiałkowski

Pani dyrektor powinna udostępnić wszystkie wymagane dokumenty, gdyż są one publiczne.

Radny Jan Stępiński

Nie rozumie postępowania Pani dyrektor Graczyk- Malińskiej, zastanawia go powód dlaczego

szpital nie chce udostępnić dokumentów firmie audytorskiej. Starosta Kolski jako pracodawca

Pani dyrektor powinien z nią przeprowadzić poważną rozmowę na temat współpracy na linii

szpital - starostwo powiatowe.

W porządku obrad na najbliższą sesję Rady Powiatu Kolskiego jest projekt uchwały w

sprawie wynajęcia budynku portierni w SP ZOZ w Kole. Propozycja wydzierżawienia jest na

15 lat, dlaczego na taki długi okres?

Radny Józef Rybicki



Najemca chciałby przeprowadzić remont tego budynku na swój koszt, ale chciałby za to, aby

obiekt był wydzierżawiony na taki okres.

Radny Mieczysław Pusty

Proponuje, aby Komisji Budżetu i Finansów wypracowała stanowisko w sprawie współpracy

SP ZOZ w Kole z organami powiatu kolskiego i stanowisko to oficjalnie odczyta na

najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego. Komisja jednogłośnie przyjęła propozycje

przewodniczącego Komisji (stanowisko stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Radny Jan Stępiński

Sprawa remontu ul. Grodzkiej w Kole. Burmistrz miasta Koła podobno zabezpieczył środki w

wysokości 150 000 zł na ten cel, czy jest szansa, aby w tym roku zrealizować to zadanie?

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak

To prawda, Rada Miejska w Kole podjęła stosowną uchwałę. Przekaże środki w wysokości

150 000 zł na remont ul. Grodzkiej, natomiast 50 000 zł na dokumentacje dot.

nowoprojektowanej drogi. Nie potrafi odpowiedzieć na pytanie dot. terminu realizacji,

najlepiej zapytać o to dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 1545
.

Protokółowała

Malwina Morzycka
(\1 . fY1o~ cico-- przewodE~

Komisji Bij inansów

Mieciys aw Pusty
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