Protokół Nr XI/19
sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego
w dniu 30 września 2019 r.
Na ogólny stan 17 radnych zgodnie z listą obecności w sesji uczestniczyło 16 radnych.
Nieobecny był radny Dariusz Mietelski. W sesji obok radnych uczestniczyli także kierownicy
wydziałów Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.
Podczas XI sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego poza radnymi głos zabrali:
1. Agnieszka Górska
Skarbnik Powiatu
Obrady trwały od godziny 1600 do 1635.
Porządek obrad
1.
2.
3.
4.

Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zatwierdzenie porządku obrad.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku
i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 –
2028,
2) zmian w budżecie Powiatu na 2019 rok,
3) pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania,
4) przyjęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji
rządowej.
6. Zamknięcie obrad sesji.
Przebieg obrad
Pan Przewodniczący poinformował, że Zarząd Powiatu zawnioskował o zwołanie sesji.
Zarząd składając wniosek spełniał zapisy art. 15 ustawy o samorządzie powiatowym
i do wniosku załączony został porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Do punktu 1-go/
Otwarcia jedenastej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego dokonał Przewodniczący
Zbigniew Matyśkiewicz. Pan Przewodniczący przywitał wszystkich radnych oraz
zaproszonych gości uczestniczących w obradach.
Do punktu 2-go/
Przewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z listą obecności na obecny stan 17 radnych
w sesji uczestniczy 15 radnych, co w świetle prawa czyni sesję zdolną do podejmowania
prawomocnych uchwał.
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Do punktu 3-go/
Rada Powiatu 15 głosami "za" zatwierdziła porządek obrad.
Do punktu 4-go
Od niniejszego punktu w sesji uczestniczył p. Rafał Pacanowski.
Pan Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o przedstawienie Informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Pani Skarbnik przedstawiła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
Włoszczowskiego za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej. Poinformował, że z zaplanowanej kwoty dochodów w wysokości 55 431 974 zł,
wykonano 26 776 112 zł, co stanowi 48,3% planu. Dochody bieżące to kwota 26 379 015zł
tj. 53,88% planu, natomiast dochody majątkowe to kwota 397 097 zł, co stanowi 6,14%
planu. Strukturę wykonania dochodów przedstawia tabela załączona do informacji i tak:
dotacje celowe to kwota 4 358 713 zł, co stanowi 37,3% planu, subwencje ogółem to
14 363 306 zł, co stanowi 58,3% planu. Dochody własne wyniosły 7 611 249 zł, co stanowi
50,4% planu. Środki na realizację projektów unijnych to 442 844 zł, co stanowi 11,1% planu.
Z zaplanowanej kwoty wydatków budżetowych na 2019 rok tj. kwoty 54 763 974 zł
wykonano w I półroczu kwotę 20 607 762 zł, co stanowi 37,63 % planu. Wydatki bieżące z
tego to 20 561 260 zł, co stanowi 44,52% planu, wydatki majątkowe 46 502 zł, co stanowi
0,54% planu. Nadwyżka budżetowa wynosi 668 000 zł i przeznaczona jest w całości na spłatę
zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚ. Plan przychodów wynosi 467 000 zł i pochodzi
w całości z wolnych środków na rachunku bieżącym wynikający z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych. Plan rozchodów wynosi 1 135 000 zł i dotyczy spłaty kredytów i
pożyczki z WFOŚ. Nadmieniłam, iż wykonanie ważniejszych inwestycji zostało
przedstawione w załączniku z ZDP i tak m.in.: wydatki majątkowe w rozdziale 614 na
inwestycje drogowe zaplanowano na kwotę 5 721 104 zł, wydatkowano 5 904 zł, a niskie
wydatkowanie środków w I półroczu wynikało z faktu, iż inwestycje drogowe są w trakcie
realizacji, natomiast płatności za ich wykonanie przypadają na II półrocze bieżącego roku.
Plan w rozdziale 05011 w kwocie 130 223 zł na realizację projektu "Budowa i wyposażenie
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Powiecie Włoszczowskim
ukierunkowanej na turystykę rowerową" dofinansowanego z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze 2014-2020”, był realizowany na przełomie półrocza i płatności za
wykonane zadania przypadły na lipiec bieżącego roku. W I półroczu 2019 roku zrealizowano
zadania z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r., w dziale 600
w kwocie 67 330 zł na zadanie „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej
w m. Cieśle gm. Krasocin” realizowanej przez ZDP i w dziale 801 w kwocie 52 877 zł
i w dziale 854 w kwocie 52 877 zł, jako zadanie pn. „Wykonanie izolacji ścian budynku
ZSP Nr 2 we Włoszczowie w strefie przyziemia”, realizacja Starostwo Powiatowe. Brak jest
w I półroczu wykonania niektórych zaplanowanych wydatków w tym przede wszystkim na
rozliczenia z tytułu poręczeń, ponieważ ZOZ spłaca należne raty kredytów wraz z odsetkami.
W I półroczu niewykorzystane były rezerwy celowe i rezerwa ogólna, a także nie rozwiązano
rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Na dzień 30 czerwca 2019 r. kwota zadłużenia
Powiatu, wysokość zaciągniętych kredytów i pożyczki wynosiła 6 620 002 zł bez kosztów
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obsługi i jest ona zgodna: z harmonogramami zawartymi w umowach kredytowych,
z wielkościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz danymi zawartymi
w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 30.06.2019 r. W I półroczu 2019 roku Powiat nie zawarł
umów poręczeń i nie udzielał żadnego poręczenia. Na koniec okresu sprawozdawczego
wartość niewymagalnego zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia w 2018 roku
pożyczki dla ZOZ-u wynosiła 6 572 843,17 zł i był to kapitał wraz z odsetkami.
Pan Przewodniczący ogłosił przerwę techniczną, która trwała od 1610 do 1615.
Po wznowieniu sesji p. Przewodniczący poprosił p. Skarbnik o odczytanie uchwały
Nr 3103/2019II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.
Pani Skarbnik odczytała Uchwałę Nr 3103/2019 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Kielcach z dnia 19 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji
o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włoszczowskiego za I półrocze 2019 roku, którą
załącza się do protokołu.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania i uwagi do informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz do opinii RIO w Kielcach.
Pan Jerzy Suliga wyjaśnił, iż p. Skarbnik na Komisji Budżetu, Środowiska i Mienia
Komunalnego sprostowała informację dotyczącą dotacji z zewnątrz tzn. zapis 39 tys. zł, jako
dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie jest dotacją z Gminy Krasocin, a jest to
dotacja z Gminy Włoszczowa.
Rada Powiatu 16 głosami „za” przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu
za I półrocze 2019 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informację
załącza się do protokołu.
Do punktu 5-go 1/
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 – 2028.
Pani Aneta Jończyk odczytała ww. uchwałę.
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały.
Pytań nie było.
Rada Powiatu głośnie 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XI/89/19 w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Włoszczowskiego na lata 2019 – 2028, którą
załącza się do protokołu.
Do punktu 5-go 2/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania i uwagi do projektu uchwały w sprawie zmian
w budżecie Powiatu na 2019 rok.
Pytań nie było.
Pan Przewodniczący poprosił o odczytanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na
2019 rok.
Pan Jarosław Krzyżanowski odczytał ww. uchwałę.
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Rada Powiatu jednogłośnie 16 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XI/90/19 w sprawie zmian
w budżecie Powiatu na 2019 rok, którą załącza się do protokołu.
Do punktu 5-go 3/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie pozbawienia odcinka
drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania.
Pan Paweł Strączyński wyjaśnił, iż procedura przekazywania przedmiotowej drogi była
wszczęta wcześniej i zapytał czy kwestie dotyczące wyłączenia z użytkowania tego odcinka
drogi były uzgadniane z Nadleśnictwem. Ponadto zapytał jak w przyszłości po przekazaniu
drogi ma się odbywać na niej ruch, bowiem w poprzedniej kadencji obecny p. Starosta
poruszał tę kwestię.
Pan Starosta odpowiedział, iż tak, była przygotowana z Nadleśniczym sprawa przekazania
tego odcinka drogi tj. od skrzyżowania na Ostrów do stawów na Czerwonce. Zgodnie
z ustawą wszyscy, którzy mają w tamtym miejscu jakieś ziemie, posesje mogą tam dojechać,
a Nadleśnictwo przekazało, że nie będzie utrudniało ruchu na tej drodze. Dodał, iż obecnie na
przedmiotowej drodze odbywa się przeważnie ruch nadleśnictwa, a droga znajduje się w
bardzo złym stanie.
Pani Aneta Jończyk odczytała ww. uchwałę.
Rada Powiatu 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XI/91/19 w sprawie pozbawienia odcinka
drogi kategorii drogi powiatowej i wyłączenia z użytkowania, którą załącza się do protokołu.
W głosowaniu nie uczestniczył p. Suliga.
Do punktu 5-go 4/
Pan Przewodniczący zapytał, czy są pytania do uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody
Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
Pytań nie było.
Pan Jarosław Krzyżanowski odczytał ww. uchwałę.
Rada Powiatu 15 głosami "za" podjęła uchwałę Nr XI/92/19 w sprawie przyjęcia od
Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, którą
załącza się do protokołu. W głosowaniu nie uczestniczył p. Suliga.
Do punktu 6-go
Pan Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad jedenastej sesji został w całości
wyczerpany. Podziękował wszystkim radnym i gościom za udział w sesji. Poinformował, iż
kolejna sesja odbędzie się w pierwszej dekadzie miesiąca listopada br. chyba, że pojawi się
coś, co wymagać będzie podjęcie wcześniejszych decyzji w tym zakresie. Ogłosił zamknięcie
jedenastej sesji Rady Powiatu Włoszczowskiego kadencji 2018 – 2023.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Powiatu

Iwona Szafrańska

Zbigniew Matyśkiewicz
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