
Rada Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21/23 
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BRZ.0012.3.3 .2021
Protokół Nr 28 /2021 

ze zdalnego posiedzenia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

z dnia 28 maja 2021r.

Posiedzenie odbyło się o godz. 13.00, obrady prowadził przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Marek Marciniak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. W 

posiedzeniu uczestniczyli ponad to skarbnik Zygmunt Sołtysiak oraz Amelia Woźniak - 

naczelnik Wydziału Finansów. Tematem posiedzenia było wypracowanie opinii w sprawie 

wykonania przez Zarząd Powiatu budżetu powiatu za 2020 r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Powiatu Kolskiego za 2020r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2020 r. Poinformował, iż po 

uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie 

wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 113.204.120,41 zł, wykonano 116.497.625,73 zł, co stanowi 

102,91 %

- plan wydatków w wysokości 118.354.522,45 zł, wykonano 110.238.243,84 zł, co stanowi 

93,14%

- plan przychodów w wysokości 6.371.466,03 zł, wykonano 16.246.793,76 zł, 

- plan rozchodów 1.221.063,99 zł wykonanie 1.221.063,99 zł.

Następnie Skarbnik poinformował o realizowanych zadaniach w zakresie oświaty i ochrony 

zdrowia, są to m.in.:

• „Rozbudowa Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną z zapleczem 

socjalnym";

• „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju 

gospodarczego

• obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego";



• „Poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Kościelcu";

• „Ze szkoły na rynek pracy - wsparcie uczniów Zespołu Szkół Rolnicze Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu";

• „Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby doposażenia Technikum Ochrony 

Środowiska w Zespole Szkół Technicznych w Kole";

• „Zdalna szkoła w powiecie kolskim";

• „Przebudowa oddziału chirurgii w SP ZOZ w Kole wraz z wyposażeniem";

• „Zakup sprzętu - wyposażenie pracowni endoskopii w SP ZOZ w Kole".

Według sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji na dzień 31 grudnia 2020 roku w powiecie kolskim wystąpiły zobowiązania wg 

tytułów dłużnych na kwotę 3 222 734,50 oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 

poręczeń w wysokości 4 585 849,00 zł.

Powyższe zobowiązania powstały z tytułu:

- zaciągnięcia długoterminowych kredytów - 3 222 734,50 zł

- wartości nominalnej poręczeń 2 kredytów dla SPZOZ w Kole - 4 585 849,00 zł

Na dzień 31.12.2020 r. stan mienia komunalnego w powiecie kolskim wyniósł zgodnie z 

wartością księgową brutto 201 569 833,16 zł.

Dyskusji nie było.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie 

zaopiniowała wykonanie budżetu za 2020r i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego 

absolutorium za 2020r. Opinia Komisji stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14:00

Protokółowała
Malwina Morzycka / / f}/

Przev oumczący

Komisji Skarg.

arfek/Marciniak


