BR.0012.3.2.2018
Protokół
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 29.01.2018 roku w sali
konferencyjnej Ratusza Miejskiego w Kole. Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Sobolewski Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. W posiedzeniu udział wzięło 5 radnych, co stanowi
quorum do prowadzenia prawomocnych obrad.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał gości i członków Komisji, po czym zaproponował
wprowadzenie do porządku obrad trzy projekty uchwał:

1) Analiza projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok.
2) Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2025.
3) Analiza wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim.
Przewodniczący Komisji na wstępie zapytał panią Burmistrz, kiedy otrzyma rozliczenie
delegacji z wyjazdu w miesiącu styczniu pani Burmistrz.
Pani Burmistrz odpowiedziała, że nie ma obowiązku stemplowania ani potwierdzania
delegacji, ale swoją delegację potwierdziła lecz jej nie rozliczyła, w związku z powyższym
nie pobrała należnej diety i kosztów podróży.
Radny Tomasz Sobolewski poruszył kolejną zaległą odpowiedź dot. umowy z Kancelarią
Tataj Górski, zapytał kiedy ją otrzyma, bo już czwarty miesiąc o nią prosi.
Pani Burmistrz powiedziała, że postara się udostępnić ją w odpowiednim czasie.
Ad. 1 Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Koła na 2018 rok
przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Urzędu Miasta. Niniejsza uchwała zawiera
przede wszystkim sprostowania do podjętej uchwały budżetowej na 2018 rok. W wydatkach
majątkowych dot. zadania pn. „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz” z
rozdziału 6016 do rozdziału 6017, ta sama sytuacja następuje z zadaniem pn. „Przebudowa
dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz” z rozdziału 6016 do rozdziału 6017. Do w/w zadań
majątkowych doprecyzowuje się podanie numeru działki i arkusz mapy. Również w planie
wydatków majątkowych zmniejsza się w całości środki z „Przebudowy ul. Grodzkiej” i
przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa ulic miejskich”. Zwiększa się dochody w
rozdziale 71035 o kwotę 42.000,00 zł. jest to związane z przejęciem przez Urząd
administrowania cmentarza komunalnego na Leśnicy. Rozdział 85395 zwiększa się o kwotę
121.447,76 zł. dotyczy programu realizowanego przez MOPS, środki te zabezpieczone
również po stronie wydatkowej. Kolejnym zwiększeniem po stronie dochodów jest rozdział
92695 o kwotę 187.000,00 zł. dot. przeniesienia środków z roku poprzedniego na rok bieżący,
środki te również zwiększają stronę wydatkową. Plan wydatków zmniejsza się w rozdziale
60016 o kwotę 670.040,00 zł. dot. zadań majątkowych pn. „Budowa parkingu wzdłuż ul.
Wojciechowskiego”, „Przebudowa dojazdu do ul. Zawadzkiego – sięgacz”, „Przebudowa
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dojazdu do ul. Konarskiego – sięgacz” i „Przebudowa dojazdu do ul. Tuwima – sięgacz” , a
tym samym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60014 celem sfinansowania opłaty
rocznej na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowanie drogi (światłowód –
monitoring) w kwocie 400.000,00 zł. oraz w rozdziale 60017 kwota 90.000,00 zł.
zabezpieczenie środków na remont nawierzchni drogi wewnętrznej, dojazd do ul. Tuwima
oraz kwotę 180.000,00 zł. na przebudowę dojazdu, sięgacz przy ul. Zawadzkiego,
Konarskiego.
Radny Florian Olejniczak zaproponował, aby wspólnie wypracować stanowisko dot.
lokalizacji miejskich toalet, z uwagi na zabezpieczone środki w budżecie należy przygotować
się do tego zadania.
Radna Ewa Lewicka zapytała, co w ramach zabezpieczenia środków w rozdziale 71035
cmentarze będzie wykonane.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że kwota 42.000,00 zł. obejmować będzie, opłaty pod
grobowce, usługi komunalne tj. wywóz śmieci, sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie w
okresie zimowym oraz opłaty za budowę nagrobka.
Pani Skarbnik poinformowała, że do uchwały budżetowej będą dodatkowe zmiany, z
uwagi na fakt iż Gmina Miejska przegrała sprawę sądową z firmą Prestige Sp. z o.o. dot.
budowy orlika przy ul. Dąbrowskiego kwota główna do zapłaty to 41.557,88 zł. plus odsetki
za zwłokę w kwocie 14.223,04 zł. oraz koszty postępowania sądowego w kwocie 4.483,69 zł.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, kto z prawników prowadził tę sprawę.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że spór trwa od 2014 roku, pierwszym Mecenasem
prowadzącym sprawę był pan Szczepaniak następnie pan Frąckowiak.
W dodatkowych zmianach znajdzie się zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 w
kwocie 25.222,11 zł. a dot. rozliczenia projektu realizowanego przez S.P. Nr 3 w ramach
programu Erasmus+.
Pani Burmistrz dodała, że w dodatkowych zmianach znajdą się zmiany dotyczące
oświetlenia ulicznego.
Pani Skarbnik uzupełniła informację, należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie
195.250,00 zł. zgodnie z zawartą umową ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w
Kaliszu.
Z uwagi na ważne spotkanie pani Burmistrz opuściła posiedzenie Komisji
Radny Michał Piasecki przypomniał, że Rada podjętą uchwałą w sprawie przekazania
Spółce Oświetleniowej swój majątek w postaci oświetlenia ulicznego w zamian za wymianę
oświetlenia, były również w tym celu przekazywane środki pieniężne. Po podjęciu uchwały
zostało wymienione oświetlenie i lampy przy Ratuszu i na tym się skończyło.
Naczelnik Hanna Zywert powiedziała, że Spółka jest w trakcie audytu i wyboru
wykonawcy.
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Radna Ewa Lewicka powiedziała, że gmina Grzegorzew podpisała podobną umowę w
tym samym czasie i już może cieszyć się nowym oświetleniem, jaka jest przyczyna, że Spółka
Oświetleniowa tak opieszale działa na terenie Miasta.
Pani Hanna Zywert odpowiedziała, gmina Grzegorzew została objęta taką inwestycją, w
którą weszła Spółka Oświetleniowa z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska.
Radny Tomasz Sobolewski zapytał, rozdział 92695 kultura fizyczna, w uchwale jest
podane stwierdzenie, że kwota 180.249,00 zł. jest wynika rozliczenia budżetu za 2017 rok w
związku z nie zrealizowanym zadaniem, te środki przechodzą na rok bieżący.
Pani Skarbnik powiedziała, że w roku 2017 na to zadanie poniesiono wydatki w
wysokości 14.760,00 zł. za sporządzenie dokumentacji, pozostałe środki pochodzą z
rozliczenia zadania i przechodzą na rok bieżący, jak również niezrealizowany projekt „Razem
przeciwko wykluczeniu” w kwocie 17.471,87 zł., projekt realizowany przez S.P. Nr 3 w
ramach programu Erasmus+ w kwocie 25.222.11 zł.
Na tym dyskusję zakończono.
Ad. 2 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20182025 przedstawiła pani Mariola Makowska Skarbnik Miasta Koła. Przedstawiony projekt
uchwały jest odzwierciedleniem zmian wprowadzonych do uchwały budżetu Miasta na 2018
rok, które dot. załącznika nr 1, w załączniku nr 2 wprowadzono zmiany dot. dwóch
przedsięwzięć, tj. „Razem przeciwko wykluczeniu” i „Przebudowa bieżni wraz z
infrastrukturą na stadionie MOSiR”.
Brak uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Ad. 3 Analiza wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim – pani Skarbnik przekazała tabelę
wynagrodzeń w Urzędzie przez pracownika Zespołu ds. Kadr i Płac panią Edytę
Gwiaździńską (tabela stanowi załącznik do protokołu).
Radny Tomasz Sobolewski poprosił o wskazanie, kto jest zaliczony do pkt 3 –
samodzielne stanowiska.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że samodzielne stanowiska to Burmistrz Sekretarz,
Skarbnik, Audytor wewnętrzny, pracownik ds. kontroli i pracownik ds. BHP.
Radny Tomasz Sobolewski poprosił o przygotowanie zestawienia osób zatrudnionych w
poszczególnych wydziałach z rozbiciem na inspektorów, podinspektorów, naczelników i tak
dalej. Podkreślił, aby kolejna tabelka była jak najbardziej uszczegółowiona, tak by nikt nie
miał do niej uwag.
Radna Izabela Nuszkiewicz zapytała, czy na wynagrodzenie stanowiska pracownika ds.
BHP składają się czynności wykonywane w placówkach oświatowych.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na podstawie comiesięcznego zgłoszenia z Wydziału
Kadr i Płac dokonywane jest obciążenie kosztami jednostki oświatowe za wykonywane
czynności.
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Radna Elżbieta Tamborska zapytała, czy pan Burmistrz ma wypłacane wynagrodzenie z
Urzędu Miasta?
Pani Skarbnik wyjaśniła, że pan Burmistrz jest na zwolnieniu lekarskim w związku z
powyższym zasiłek chorobowy wypłacane jest ZUS-u, niemniej jednak wysługa za
przepracowane lata jest wypłacana z budżetu Miasta.
Radny Michał Piasecki uważa, że zgodnie z podjętą uchwałą o obniżeniu wynagrodzenia
dla Burmistrza to Urząd winien dokonać wypowiedzenie zmieniające warunki płacy z
powiadomieniem ZUS-u.
Pani Skarbnik odpowiedziała, że zwolnienie lekarskie nie został przerwany, a więc nie
można dokonać zmian, zasiłek chorobowy jest wyliczony na podstawie ostatnich 12 m-cy i
wypłacany ryczałtowo.
Opinia Komisji:
1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetu miasta Koła na 2018 rok - Komisja
zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 5 głosach za. (bez dodatkowych zmian do
budżetu)
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Koła na lata
2018-2025 - Komisja zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie przy 5 głosach za.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
/ Tomasz Sobolewski /

Protokołowała:
J.B. – Biuro Rady
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