Protokół nr IV/2014
z obrad nadzwyczajnej IV sesji
Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego V kadencji
odbytej w dniu 30 grudnia 2014 r.
w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Ad. 1
O godzinie 11.00 nadzwyczajną IV sesję Rady Powiatu V kadencji otworzyła
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska. W pierwszej kolejności powitała
przybyłych radnych, Pana Starostę, Pana Wicestarostę, członków Zarządu Powiatu, Panią
Skarbnik, Panią Sekretarz oraz Radcę Prawnego Urzędu. Jak poinformowała Pani
Przewodnicząca, sesja Rady Powiatu została zwołana w trybie nadzwyczajnym, na pisemny
wniosek Zarządu Powiatu, celem podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu.
Ad. 2
Na podstawie listy obecności, stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu,
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że na ogólną liczbę 17 radnych w sesji uczestniczy
14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować
prawomocne decyzje.
Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk – Sobolewski, Pan Roman Mirowski oraz Pan
Sławomir Szlejer.
Ad. 3
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci składania wniosków
w sprawie zmiany porządku obrad.
Wniosków nie zgłoszono.
Wobec powyższego porządek sesji przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie IV sesji Rady Powiatu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.
5. Zakończenie.
Ad. 4
Z uwagi na przedłożenie projektu uchwały przed rozpoczęciem sesji Rady Powiatu,
Przewodnicząca Rady Pani Maria Wiśniewska poprosiła Skarbnik Powiatu o omówienie
proponowanych zmian w uchwale budżetowej.
Pani Małgorzata Chojnacka w pierwszej kolejności podkreśliła, że mimo dokonanych
zmian w budżecie Powiatu niezmienna pozostała wysokość planowanego deficytu budżetu.
Nadmieniła, iż deficyt kształtuje się na poziomie 6.111.386,00 zł.
Jak podkreśliła Pani Skarbnik, ww. wysokość deficytu budżetu pozwoliła
na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 5.900.000,00 zł z przeznaczeniem
na zadania inwestycyjne, w tym inwestycje drogowe. Nadmieniła, iż ww. kredyt został
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już uruchomiony, a co za tym idzie uregulowana została część należności z tytułu podjętych
inwestycji.
Skarbnik Małgorzata Chojnacka poinformowała, iż przedłożone zmiany budżetu mają
na celu jak najdokładniejsze urealnienie wykonania budżetu Powiatu. Biorąc pod wzgląd fakt,
iż przedłożona zmiana po raz ostatni wpływać będzie na realizację budżetu w roku 2014, Pani
Skarbnik podkreśliła, że czynione były starania ujęcia wszystkich przesunięć w budżecie
Powiatu.
Jak oznajmiła Pani Małgorzata Chojnacka, jedną ze zmian w budżecie jest urealnienie
dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. Skarbnik wyjaśniła, że w związku z brakiem
realizacji założonych planów w tym zakresie, niezbędne było zmniejszenie kwoty zakładanego
dochodu Powiatu. Pani Skarbnik dodała, że zmniejszono również plan dochodów z tytułu usług
komunikacyjnych oraz wpływów z tytułu kar i grzywien. Jak poinformowała Skarbnik
Chojnacka, ogólna kwota zmniejszenia dochodów ukształtowała się w wysokości 1.342.565,00
zł, co również wiązało się ze zmniejszenie wydatków w ww. kwocie.
Skarbnik Chojnacka podkreśliła, że Powiatowy Urząd Pracy zwrócił do budżetu
Powiatu niewykorzystaną kwotę ponad 47.000,00 zł, podobnie niezrealizowane środki
w wysokości ponad 200.000,00 zł zostały zwrócone do budżetu Powiatu przez jednostki
oświatowe.
Pani Skarbnik podkreśliła, że zarówno dochody, jak i wydatki Powiatu w roku 2014
udało się zrealizować prawie w 100%, co będzie można zauważyć w roku przyszłym
w przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu.
Przewodnicząca Rady Powiatu skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania pytań
w zakresie przedłożonego projektu uchwały Rady Powiatu.
Pytań nie zgłoszono.
Wobec czego Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała projekt uchwały, poddając
go kolejno pod głosowanie. Na 14 obecnych Radnych, 14 głosowało „ZA”.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu
na 2014 rok została podjęta jednogłośnie.
Ad. 5
Przed formalnym zakończeniem sesji Rady Powiatu głos zabrała Pani Maria
Wiśniewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego, która z okazji
zbliżającego się Nowego Roku złożyła radnym oraz przybyłym gościom życzenia zdrowia,
szczęścia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Po stwierdzeniu, że wyczerpane zostały wszystkie punkty porządku obrad,
Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Wiśniewska o godz. 11.15 zamknęła IV sesję Rady
Powiatu V kadencji.
Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
Agnieszka Malon

Przewodnicząca Rady
Powiatu Golubsko – Dobrzyńskiego
/-/ Maria Wiśniewska
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