Protokół Nr 5/15
z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Planowania
Rady Powiatu w Pleszewie
w dniu 14 maja 2015 r., o godz. 15:00
w siedzibie Starostwa Powiatowego, przy ul. Poznańskiej 79 w Pleszewie,
sala 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 V posiedzenie
komisji, powitał zebranych oraz stwierdził quorum. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków
komisji. W posiedzeniu nie uczestniczy członek komisji, Andrzej Madaliński.
Ad. II
Przyjęcie porządku obrad
Komisja, przez aklamację, przyjęła do realizacji porządek obrad stanowiący zał. nr 2 prot.
Uwag nie zgłoszono.
Ad. 1.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia
Komisja, w głosowaniu (jednogłośnie, 4 głosy „za”), przyjęła protokół nr 4/15 z posiedzenia
w dniu 16 marca 2015 r. (uwag nie wniesiono).
Ad. 2.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXVIII/242/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 26 września 2015 r. w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Miastu i Gminie Pleszew w 2015 r.
Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – wyjaśnił, że celem wprowadzanej
zmiany jest ujednolicenie uchwały budżetowej i uchwały o pomocy finansowej dla Miasta i
Gminy Pleszew. Podejmując uchwałę we wrześniu 2014 bazowano na szacunkowych
kwotach. Uchwała dotyczyła kwoty 460 tys. zł. Po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew poinformował o niższych kosztach
inwestycji, a w konsekwencji niższej kwocie oczekiwanej pomocy finansowej, tj. 239 598
zł. Kwota 201 402 zł, pozostała w budżecie Powiatu, przeznaczona zostanie na inne zadania
drogowe: dokończenie nowej nawierzchni na drodze w m. Nowolipsk oraz wykonanie nowej
nawierzchni na drodze powiatowej w m. Polskie Olędry.
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował o wynikach przetargu na
przebudowę drogi powiatowej Szymanowice – Gizałki. Oszczędności na zadaniu wyniosą
378 tys. zł ze strony budżetu Powiatu. Zadanie dotyczące przebudowy ul. Kilińskiego w
Pleszewie znajduje się na 23 miejscu NPPDL. Gdyby to zadanie zostało przyjęte do
dofinansowania należy zakładać, że koszt poprzetargowy realizacji inwestycji również będzie
niższy. Zaoszczędzone środki pozwoliłyby na realizację nakładki na drodze w kolejnej
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gminie.
Członek komisji budżetu (…), Renata Reszel - zapytała o plany remontu ul. Ogrodowej
w Pleszewie.
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – poinformował, że rozstrzygnięto przetargi
na dostarczenie masy bitumicznej. Wymagane remonty realizowane będą kolejno.
Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/14 Rady
Powiatu w Pleszewie z dnia 26 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Miastu i Gminie Pleszew w 2015 r. (zał. nr 3 prot.).
Ad. 3.
Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu
Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok
Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala – przedstawił projekt uchwały Rady
Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok (zał.
nr 4 prot.). Główne zmiany dotyczą zwiększenia wydatków i dochodów ZDP w Pleszewie o
środki w kwocie ponad 70 tys. zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Ponadto
zwiększa się wydatki budżetu o 130 tys. zł z przeznaczeniem na zakup maszyn, które będą
wykorzystywane przy pracach związanych z bieżącym utrzymaniem dróg. Zakupy
dofinansowane zostaną dotacją w kwocie 45 tys. zł ze środków PFRON przeznaczonych na
wyposażenie stanowiska pracy. W zakresie inwestycji drogowych zmiany dotyczą
wprowadzenia do planu wydatków zadania wykonania nawierzchni na drodze w m.
Nowolipsk, na kwotę 224 tys. zł. Proponuje się także wprowadzenie do planu wydatków
zadania polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej w m.
Polskie Olędry, kwota 400 tys. zł, w tym 280 tys. zł środki własne powiatu i 120 tys. zł.
środki pomocy finansowej w formie dotacji z gminy Dobrzyca.
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki – wyjaśnił, że odcinek drogi w m. Polskie
Olędry wymagający remontu liczy 1,5 km. W przypadku braku środków na realizację całego
zadania, w pierwszej kolejności zrealizowany zostanie odcinek drogi w obrębie wsi.
Przewodniczący komisji budżetu (…), Przemysław Kazuś – zapytał, w jaki sposób
wybrano drogi objęte planami remontowymi.
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - poinformował, że Zarząd wytypował cztery
drogi, które remontowane będą w roku 2015. Przyjęto, że w gminach, w których realizowana
jest inwestycja w ramach tzw. „schetynówek”, nie będzie innych inwestycji drogowych.
Wyboru zadań drogowych dokonano w uzgodnieniu z wójtami gmin.
Skarbnik Powiatu Pleszewskiego, Mariusz Gramala - zakończenie zadań na drogach
powiatowych wyniesie ponad 890 tys. zł. Środki na ten cel pochodzić będą z oszczędności
poprzetargowych. W związku z rozstrzygnięciem
przetargu na przebudowę drogi
Szymanowice - Gizałki, zmniejsza się planowane na to zadanie nakłady inwestycyjne o
1 388 tys. zł, w tym środki powiatu o 378 tys. zł. Zmniejsza się również zaplanowane w
budżecie środki pomocy finansowej dla samorządu MiG Pleszew na przebudowę i
rozbudowę drogi gminnej Zielona Łąka – Brzezie. Suma uwolnionych środków pozwoli na
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sfinansowanie nowych zadań drogowych i zakup sprzętu, proponowane do realizacji w
ramach zmiany budżetu. Ponadto wprowadza się do budżetu Powiatu nowe zadanie pn.
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 4348P Krzywosądów – Kuchary, w
części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej. Przeznaczona na ten cel kwota 40
tys. zł sfinansowana zostanie środkami pomocy finansowej z gminy Gołuchów. Zadanie
to nie obciąża budżetu Powiatu.
Poinformował o proponowanej zmianie polegającej na prowadzeniu do budżetu wydatku
w formie dotacji w kwocie 15 tys. zł na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w
Pleszewie z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali
koncertowej. Jest to realizacja porozumienia z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zawartego w dniu 30. 09.2014 r. Były wątpliwości natury prawnej dotyczące prawidłowości
przekazania pomocy.W tym zakresie otrzymano odpowiedź z Departamentu MKiDN
wskazującą na zastosowanie art. 79 ustawy o systemie oświaty, stosowanie do którego j.s.t
mogą planować dotacje na rzecz szkół artystycznych. Źródłem finansowania tego wydatku
będą zmniejszone środki na promocję powiatu. Z 185 tys. zł do 170 tys. zł. Do projektu
zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015 rok wprowadzono środki w kwocie
158.886 zł z tytułu realizacji zobowiązań odszkodowawczych przejętych po SPZOZ w
Pleszewie. Pierwotnie ubezpieczyciel realizował te świadczenia, ale wystąpienie trzech
szkód w danym roku , przekroczyło wartość ubezpieczenia. Wyrokiem z 27 marca 2015
r. Sąd Apelacyjny w Łodzi ustalił wyłączną odpowiedzialność Powiatu Pleszewskiego za
następstwo wynikające z błędu medycznego. Proponuje się sfinansowanie tego wydatku
poprzez zwiększenie planu przychodów budżetu o 158.886 zł z tytułu wolnych środków,
czyli nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z 2014 roku.
Przewodniczący komisji budżetu (…), Przemysław Kazuś – zapytał o liczbę tego typu
spraw.
Wicestarosta Pleszewski, Eugeniusz Małecki - wyjaśnił, że jest to ostatnie roszczenie
pozostałe po SPZOZ w Pleszewie.
Komisja w głosowaniu, jednogłośnie (4 głosy „za”), pozytywnie zaopiniowała projekt
uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na
2015 rok (zał. nr 4 prot.).
Ad. 4
Wolne głosy i wnioski
- nie zgłoszono Ad. III
Zakończenie posiedzenia
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Budżetu (...), Przemysław
Kazuś, o godz. 15:35, zakończył posiedzenie komisji w dniu 14 maja 2015 r.
Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Dorota Drosdowska

Przemysław Kazuś
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Załączniki:
Nr 1 – lista obecności,
Nr 2 – porządek obrad,
Nr 3 – projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w spr. zmiany uchwały Nr XXXVIII/242/14 Rady Powiatu
w Pleszewie z dnia 26 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Pleszew
w 2015 r.
Nr 4 - projekt uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2015
rok
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