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Protokół Nr 19 /2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 maja 2021 r.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji Alicja Wapińska, powitała
wszystkich obecnych, stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji. Ponadto

w posiedzeniu uczestniczyli:
- Robert Kropidłowski - Starosta Kolski
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Tematem posiedzenia było podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu
przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2020 rok i wystąpieniem z wnioskiem o

udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2020 rok.
Komisja Rewizyjna kontynuowała rozpoczęte w dniu 20.05.2021r. rozpatrywanie

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2020r. oraz sprawozdań finansowych

za 2020r.
W oparciu o sprawozdanie o stanie zobowiązań Rb-Z, Komisja Rewizyjna sprawdziła i
porównała ze sprawozdaniem opisowym z wykonania budżetu. Komisja stwierdziła, że

zgodnie ze sprawozdaniem RB - Z na koniec roku 2020 nie wystąpiły zobowiązania

wymagalne.

Zarząd

w

sprawozdaniu

opisowym

wykazuje jedynie

zobowiązania

niewymagalne wg tytułów dłużnych w kwocie 3 222 734,50 zł, co zgodne jest z ewidencją
księgową na kontach analitycznych do konta 134 -„Kredyty bankowe”:

- ING Bank Śląski, Centrum w Poznaniu - 422 734,50 zł,
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie - 2 800 000,00 zł,
oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 2. poręczeń kredytów dla SP ZOZ w
Kole w wysokości 4 585 849,00 zł co jest zgodne z zawartymi umowami. Z tego tytułu

powiat nie poniósł żadnych kosztów.
W budżecie zaplanowano rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów z roku 2011 i 2017, w

łącznej kwocie 1 221 063,99 zł. Powyższe rozchody zostały wykonane w 100,00%, zgodnie z
harmonogramem spłat rat kredytu.

Komisja Rewizyjna z tego tytułu nie wniosła żadnych uwag.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wszystkich przedłożonych dokumentów stwierdziła,

że Zarząd Powiatu Kolskiego przestrzegał gospodarki finansowej, wydatki realizowane były

zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zachowana została dyscyplina finansów publicznych.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alicja Wapińska postawiła wniosek o podjęcie

uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu

powiatu za 202 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego
absolutorium za 2020 rok. W głosowaniu uczestniczyło 4 członków Komisji, wniosek został

przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie:
Na tym posiedzenie Komisji zakończono,
/k 1
Podpisy członków Komis(
1. Alicja Wapińska-

2. Radomir Piorun-

4. Rafał Ławniczak-

