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Protokół Nr  2/14 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania  

Rady Powiatu w Pleszewie 

w dniu 30 grudnia 2014 r., o godz. 11:30  

  w siedzibie Starostwa Powiatowego,   przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,  

w sali nr 107. 

 

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji  oraz osoby zaproszone według załączonej 

listy obecności (zał. nr 1 prot). 

 

Ad I. 

Powitanie i stwierdzenie quorum 

 

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś otworzył  II posiedzenie 

komisji,  powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy  5 członków  

komisji.  

 

Ad. II 

Przyjęcie porządku  obrad  

 

Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji  porządek obrad stanowiący zał. nr  2 prot. 

Uwag  nie zgłoszono.  

 

 

Ad. 2.  

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu 

Powiatu Pleszewskiego na 2014 rok (zał. nr 3 prot.).    

 

Skarbnik  Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – przedstawił projekt uchwały Rady 

Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2014 rok (zał. nr 

3 prot.).   Projekt  uwzględnia najbardziej aktualne dane dotyczące  wydatków i dochodów 

budżetu Powiatu. O 144 tys. zł   zwiększa się  budżet  Powiatu z tytułu   uzupełnienia  

dochodów    pochodzących z  subwencji   ogólnej   Ministra Finansów. Podstawą przyznania 

środków było   otrzymanie  przez Powiat w  2013  roku  z budżetu państwa  dotacji celowej 

na  realizację  bieżących zadań własnych  z  zakresu   domów pomocy  społecznej. Zarząd 

proponuje, aby część  tych  środków przeznaczyć na wydatki   domów pomocy  społecznej, 

które zgłosiły   potrzebę uzupełnienia braku środków na sfinansowanie rzeczowych   

wydatków bieżących, co wynika ze zbyt niskiej kwoty dotacji z budżetu państwa. Koszt 

utrzymania  pensjonariusza  w domach pomocy społecznej prowadzonych  przez  Powiat  jest 

wyższy od średniego kosztu utrzymania pensjonariusza  w województwie. Zmiany   obejmują 

zwiększenie o 46.133 zł  dochodów DPS w Pleszewie oraz o 22.237 zł budżetu DPS w 

Fabianowie.  Budżety  domów pomocy  społecznej zwiększa się też o środki stanowiące  

dochody własne  jednostki,  w tym  o wpływy  z tytułu  odpłatności  pensjonariuszy.  

Pozostałą kwotę  75.950 zł, środków   przekazanych przez Ministra Finansów, przeznacza się 

na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej tj.: rodziny zastępcze i placówki 

opiekuńczo - wychowawcze. Pozostałą kwotę  na pokrycie zwiększonych wydatków z  

zakresu pomocy społecznej w wysokości 18 tys. zł proponuje się przesunąć z    

niewykorzystanej rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania  

kryzysowego. Pozostałą część rezerwy celowej przeznacza się na urealnienie dochodów 

zaplanowanych na 2014 rok z tytułu opłaty  komunikacyjnej.  
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Zmiany budżetu  obejmują też zmiany związane z realizacją projektu Jessica. Wystąpiły     

prace dodatkowe w ramach  rewitalizacji  LiG w Pleszewie. Część prac przesunięto na 2015 

rok. Umowa z  BGK   obowiązuje do końca czerwca  2015 r.   Ponadto zmiany   obejmują   

zmniejszenie łącznie o  1.597.330 zł   wydatków planowanych  na inwestycje drogowe.   

Zmiany wynikają głównie z rozliczeń poprzetargowych.   

 

Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetu (...),  Michał Karalus -   zapytał, czy  zrealizowano     

zainicjowane przez poprzedni Zarząd  zadanie opracowania dokumentacji na przebudowę  

skrzyżowania ulic: Malińska, Armii Poznań w Pleszewie. To zadanie było w planie.  W 

zmianach  nie wymieniono też   drogi   Dobrzyca – Koryta i Krzywosądów – Kuchary. 

 

Skarbnik  Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że jeżeli nie ma w  

zmianach to jest wykonane. Zmiany obejmują inwestycje, których realizacja przesunęła się  z 

uwagi na uzgodnienia. Niewykonane zadania zostaną  zrealizowane w roku 2015.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś – wobec wyczerpania   dyskusji 

w tym punkcie obrad  zarządził głosowanie w sprawie pozytywnego zaopiniowania  projektu  

uchwały  Rady  Powiatu w  Pleszewie w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego  

na 2014 rok (zał. nr 3).   

 

Komisja w głosowaniu,  jednogłośnie (5 głosów „za”),  pozytywnie  zaopiniowała  projekt  

uchwały  Rady  Powiatu w  Pleszewie w sprawie zmiany  budżetu  Powiatu  Pleszewskiego  

na 2014 rok (zał. nr 3 prot.).   

 

Ad.2. 

Zaopiniowanie materiałów sesyjnych  

 

Skarbnik  Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – poinformował, że   tematem   

posiedzenia Zarządu  przed sesją  będzie projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w 

sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego. Zarząd  przedłoży  

projekt uchwały  przed sesją i będzie wnioskował o   rozszerzenie porządku  obrad.  Zmiana 

wieloletniej prognozy finansowej   wiąże  się z koniecznością dostosowania    zapisów do   

przedstawionych wcześniej zmian  budżetowych.   

 

Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetu (...),  Michał Karalus -  odnosząc sie do projektu   

uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Pleszewskiego, zapytał dlaczego  nie     

wprowadza się zmian w trybie tekstu jednolitego, tylko w  formie uchwały o  uchwaleniu  

Statutu. Radni  nie otrzymali  tekstu porównawczego,  z którego wynika jakie zmiany  do 

statutu wprowadzono.  

 

Wicestarosta  Pleszewski,   Eugeniusz Małecki -  poinformował, że komisja statutowa, 

która pracowała nad  zmianą  Statutu  Powiatu  otrzymała tekst porównawczy. Do 

dotychczasowego Statutu Powiatu wprowadzono zmiany, które uzyskały pozytywną opinię 

Komisji. Zmiany merytoryczne wprowadzone do Statutu wymieniono w uzasadnieniu. 

 

 

Wiceprzewodniczący  Komisji Budżetu (...),  Michał Karalus – odnosząc sie do projektu  

uchwały   w sprawie   delegowania  przedstawiciela Powiatu do  Związku Powiatów Polskich 

wskazał, że błędem  jest    wpisanie dwóch osób do reprezentacji powiatu. Jest to niezgodne 

ze statutem ZPP.  
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Wicestarosta  Pleszewski,   Eugeniusz Małecki – podstawą takiego kształtu projektu 

uchwały  był  art.   69   ust 2. u.s.p.  Projekt zostanie  zweryfikowany.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu (...),  Michał Karalus -   zapytał o kwestię scalenia  

gruntów w Brudzewku. Informacje z  pracy Zarządu są zbyt mało precyzyjne. Wynika z nich, 

że o zmianę wystąpił wykonawca. Zapytał, w jakim zakresie  Zarząd postanowił odstąpić od  

umowy  z wykonawcą.   

 

Wicestarosta  Pleszewski,   Eugeniusz Małecki –   wyjaśnił, że od umowy odstąpił 

wykonawca.   Kwestia dotyczy  drogi nr 10  i 14. Wykonawca nie był w stanie przejąć terenu 

pod prace. Umowa została podpisana dopiero 27 listopada. Wystąpiono o środki na 2015 rok.   

Jest  to  kwota ok. 260  tys. zł.   

 

Skarbnik  Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – łączna  kwota zwrotu  to  ok 440 

tys. zł.   

 

Wicestarosta  Pleszewski,   Eugeniusz Małecki – kwota ta  wynika z  niewykonania  

głównych  dróg  dojazdowych. Problem powstanie, gdy  rolnik  nie  będzie mógł wjechać na 

pole. 

 

Skarbnik  Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala –środki  na prace poscaleniowe 

wpłynęły  od Wojewody   14 sierpnia 2014 r.   Opóźnienie  spowodowane  jest   procedurą 

odwoławczą.   Od  decyzji   wpłynęło  25  odwołań. Wystąpiły   wątpliwości natury prawnej, 

czy można w tej sytuacji realizować projekt. Wojewoda skierował sprawę do dodatkowego 

rozpatrzenia SKO.      

 

Wicestarosta  Pleszewski,   Eugeniusz Małecki -  stwierdził, że do zakończenia scaleń  

potrzeba ok. 3 mln. zł.   

 

Ad. 3.  

Opracowanie planu  pracy  komisji na  2015 rok.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław Kazuś – przedstawił   projekt planu  

pracy  komisji na rok  2015  (zł. nr 4 prot.).   

 

Uwag nie zgłoszono  

 

Komisja  w głosowaniu, jednogłośnie (5 głosów”za”),  przyjęła   plan pracy na  rok  2015.    

 

Ad. !.  

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia 

 

Komisja,  w głosowaniu (jednogłośnie, 5 głosów „za”),  przyjęła protokół nr 1/14 z 

posiedzenia  w dniu 1 grudnia 2014 r.  (uwag nie wniesiono). 

 

Ad. 5. 

Wolne głosy  i wnioski  

- nie zgłoszono -  
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Ad. III 

Zakończenie posiedzenia 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław 

Kazuś  zakończył posiedzenie komisji w dniu 30 grudnia 2014 r.  

 

 

Protokołowała:     Przewodniczący Komisji 

 

 

Dorota Drosdowska                                                  Przemysław Kazuś 

 

 

Załączniki:  

Nr 1 – lista obecności, 

Nr 2 – porządek obrad, 

Nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu 

Pleszewskiego na 2014 rok 

Nr 4 – plan pracy komisji na 2015 rok  

 

 


