Rada Powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0002. 7.2020
Protokół Nr XXVIII/2020
z XXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 lipca 2020r.
(sesja nadzwyczajna)

1. Otwarcie sesji
Otwarcia obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Kolskiego dokonał wiceprzewodniczący

Rady Powiatu

Mariusz Kozajda o godz. 900•
2. Powitanie gości
Wiceprzewodniczący

Ad 3. Stwierdzenie

rady Mariusz Kozajda powitał radnych oraz wszystkich obecnych.

quorum

Wiceprzewodniczący

rady stwierdził na podstawie listy obecności, iż obrady są prawomocne,

w sesji uczestniczy 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Porządek

obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Powitanie.
3. Stwierdzenie quorum.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
5.Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

Ad 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia

zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na

2020r.
Naczelnik

Wydziału

Finansów

Amelia

Woźniak

przedstawiła

projekt

uchwały

dotyczący

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r.
Dochody budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 300909,65 zł w dziale:
a) Pomoc społeczna o kwotę 61 704,65 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020r. w:
- DPS Koło, ul. Poniatowskiego 21 o kwotę 40 888,89 zł.
- DPS Koło, ul. Blizna 55 o kwotę 20815,76 zł.
b) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 80 000,00 zł z tytułu otrzymania
środków z Funduszu Pracy.

c) Rodzina o kwotę 159 205,00 zł. Zwiększa się plan dotacji celowych na 2020 rok pochodzących z
rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę 334 168,85 zł w dziale:
a) Transport i łączność o kwotę 30 904,00 zł z tytułu zwrotu środków z FDS na zadanie pn.:
"Rozbudowa

ulicy Nagórnej w Kole" w związku z mniejszymi kosztami po przetargu niż

pierwotnie zakładano. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy ogólnej.
b) Wymiar sprawiedliwości
przeznaczeniem

- Nieodpłatna pomoc prawna (zadania zlecone) o kwotę 2 355,20 zł z

na wynagrodzenia

bezosobowe.

Środki na ten cel pochodzą z przesunięć

pomiędzy paragrafami w planie wydatków.
c)

Pomoc społeczna o kwotę 61 704,65 zł. Zwiększa się plan wydatków

ul. Poniatowskiego

w DPS w Kole,

21 o kwotę 40 888,89 zł celem uzupełnienia środków na zakup leków i

wyrobów medycznych.

Ponadto zwiększa się dotację dla DPS dla Dorosłych Zgromadzenia

Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole o kwotę 20 815,76 zł w związku ze
zwiększeniem planu dotacji celowych na 2020 r.
d) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 80 000,00 zł. Zwiększa się plan
wydatków w Powiatowym
Środki

urzędy pracy z przeznaczeniem

na ten cel pochodzą

z przyznanych

zapobieganiem, przeciwdziałaniem

środków

na dodatkowe
Funduszu

Pracy

wynagrodzenie.
związanych

z

i zwalczaniem COVID-19.

e) Rodzina o kwotę 159 205,00 zł z przeznaczeniem

na realizację projektu pn.: "Wsparcie dzieci

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

o

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.
Wiceprzewodniczący

rady Mariusz Kozajda poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie

wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. W głosowaniu

imiennym udział

wzięło 15 radnych. Wjego wyniku uchwała została podjęta 15 głosami "za", Ogłosów "przeciw" i
Ogłosów" wstrzymujących się". Imienny wykaz głosowania w w/w sprawie stanowi załącznik nr 2
do protokołu.
Uchwala zostala podjęta,

oznaczona

Nr XXVIIl/219/202020

i stanowi

załqcznik

nr 3 do

protokołu.

Ad 5. Wolne glosy i wnioski
Starosta Robert Kropidlowski

na zapytanie radnego Tomasza Barańskiego

przeznaczone

przez powiat kolski z Funduszu

środki otrzymane

Inwestycji

na co zostaną
Samorządowych

odpowiedział, że środki zostaną za zgodą Rady Powiatu przeznaczone na inwestycje w powiecie.

Ad 6. Zamknięcie obrad.
Wiceprzewodniczący

Rady Mariusz Kozajda zamknął obrady XXVIII o godz. 915

Protokółowała:
Malwina Morzycka
WlCEPRZE

ODNICZĄCY

Rady Pow i tu Kolskiego

ej

