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Protokół Nr 21 /2021 

z kontroli Komisji Rewizyjnej 

przeprowadzonej w Zespole Szkół Technicznych w Kole 

w dniu 29 października 2021r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska - przewodnicząca

2. Radomir Piorun - zastępca przewodniczącej

3. Marek Marciniak - sekretarz

4. Marek Tomicki - członek

działając na podstawie upoważnienia wystawionego przez Przewodniczącego Rady Marka 

Świątka w dniu 19 października 2021r. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Technicznych 

w Kole. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu 

Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/247/2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w 

sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021r. Komisja dokonała kontroli 

wydatków: rzeczowych, remontowych, kosztów eksploatacyjnych obiektów Zespołu Szkół 

Technicznych w Kole za I półrocze 2021r.

Podczas kontroli wyjaśnienia składała Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Kole Katarzyna 

Poronin. Stan zatrudnienia w Zespole Szkół Technicznych w Kole wynosi: liczba nauczycieli 

pełnozatrudnionych - 56, niepełnozatrudnionych - 3. Liczba pracowników administracji i 

obsługi 14 osób.

Liczba uczniów wg stanu na 31.08.2021r.

Liceum ogólnokształcące 5 oddziałów 93 uczniów

15Technikum 17 oddziałów 366 uczniów

Branżowa 1 Stopnia 14 oddziałów 336 uczniów

Razem 36 oddziały 795 uczniów



Komisja zapoznała się z realizacją wydatków budżetowych w dziale 801 - Oświata i 

wychowanie za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przedstawia się następująco:

Dział Rozdział § Wydatki Plan Wykonanie na

30.06.2021
%

801 Oświata i wychowanie

80115 Technika 349.563,50 279.646,63 80,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym m.in. zakup części, materiały do 
remontu, wyposażenie, gaz i benzyna 
do samochodu do nauki Jazdy, druki, 
prenumerata, środki czystości, 
materiały biurowe, tusze, tonery, 
paliwo, materiały dla PKZP)

24.000,00 14.767,32 61,53

4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek (w tym środki 
na zakup samochodu KIA)

59.453,50 57.616,23 96,91

4260 Zakup energii ( w tym opłaty za wodę, 
ciepło, energię elektryczną)

180.000,00 159.531,61 88,63

4270 Zakup usług remontowych 34.360,00 14.590,32 42,46

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.250,00 240,00 19,20

4300 Zakup usług pozostałych ( w tym m.in. 
opłata za ścieki, monitoring, usługi 
pocztowe, wywóz nieczystości stałych, 
przeglądy warsztatów i sam., przegląd 
szkoły, usługi informatyczne,
odprowadzanie wód opadowych)

38.200,00 24 079,95 63,04

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

4.000 1.932,57 48,31

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 250,74 62,69

4430 Różne opłaty i składki 7.900,00 6.637,89 84,02

80117 Branżowe szkoły 1 i II stopnia 223.470,00 158.439,28 70,90

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym m.in. zakup części, materiały do 
remontu, wyposażenie, gaz i benzyna 
do samochodu do nauki Jazdy, druki, 
prenumerata, środki czystości, 
materiały biurowe, tusze, tonery)

15.000,00 9.544,17 63,63

4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

3.000,00 1.730,52 57,68

4260 Zakup energii (w tym opłaty za wodę, 
ciepło, energię elektryczną)

120.000,00 86.616,02 72,18

4270 Zakup usług remontowych 9.000,00 3.734,64 41,50

4280 Zakup usług zdrowotnych 1.150,00 200,00 17,39

4300 Zakup usług pozostałych (w tym m.in. 
opłata za ścieki, monitoring, wywóz 
nieczystości stałych, przeglądy 
warsztatów i sam., przegląd szkoły,

66.420,00 50.454,70 75,96



usługi informatyczne, odprowadzanie 
wód opadowych, odz.)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

3.800,00 1.764,52 46,43

4410 Podróże służbowe krajowe 350,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 4.750,00 4.394,71 92,52

80120 Licea ogólnokształcące 69.370,00 39.928,47 57,56

4210 Zakup materiałów i wyposażenia (w 
tym m.in. zakup części, materiały do 
remontu, druki, prenumerata, środki 
czystości, materiały biurowe, tusze, 
tonery, środki COVID)

8.000,00 4.083,69 51,05

4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek

1.200,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii ( w tym opłaty za wodę, 
ciepło, energię elektryczną)

36.200,00 24.829,26 68,59

4270 Zakup usług remontowych 12.900,00 4 567,04 35,40

4280 Zakup usług zdrowotnych 330,00 80,00 24,24

4300 Zakup usług pozostałych (w tym m.in. 
monitoring, ścieki, wywóz nieczystości 
stałych, przeglądy szkoły, usługi 
informatyczne, odprowadzanie wód 
opadowych)

8.000,00 4.444,33 55,55

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych

1.200,00 504,15 42,01

4410 Podróże służbowe krajowe 120,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1.420,00 1.420,00 100,00

W Zespole Szkół Technicznych w Kole w I półroczu wykonano zadania obejmujące remonty i 

modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych, ciągów komunikacyjnych, 

toalet, instalacji wewnętrznych obejmujące m.in.:

1) demontaż i montaż płyt gipsowych, wykonanie przyłącza hydraulicznego i montaż umywalki 
- kwota 1 400,00 zł

2) wymiana starych opraw oświetleniowych na LED, wraz z montażem rynien do okablowania 
strukturalnego sieci Internet w ciągach komunikacyjnych - kwota 3. 237,65 zł;

3) wymiana świetlików na korytarzu segmentu A szkoły na szkło hartowane wraz z materiałem 
- szkło pozyskane od darczyńcy firmy SEGLA - kwota 7 000,00 zł

4) remont korytarza wraz holem głównym segmentu A budynku szkoły (usunięcie starych 
powłok malarskich i lamperii, szpachlowanie, zabudowy karton-gips, gruntowanie 
malowanie) koszt - 14. 000,00 zł wraz z materiałem;

5) wymiana instalacji elektrycznej w sekretariatach I i II oraz gabinecie dyrektora koszt - 5. 
000,00 zł usługa zrealizowana wraz z materiałem ( za wyjątkiem gniazd TV, gniazd Internet 
oraz opraw oświetleniowych);

6) remont posadzki w gabinecie dyrektora szkoły (wylewka + płytki z wykładziny PCV) koszt -



5.025,04 zł wraz z materiałem; faktura z dnia: 11.08.2021 r.

7) remont pomieszczeń: sekretariat I i II oraz gabinetu dyrektora szkoły koszt -12. 000,00 zł 
wraz z materiałem (usunięcie starych powłok malarskich, szpachlowanie, zabudowy 
kartongips, gruntowanie malowanie)

8) przystosowanie toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych w ZST w Koło z 
dofinansowaniem PERON: 21 509,86 zł. (prace w toku)

9) remont klatki schodowej (rozstawienie rusztowań, zbicie starych tynków, zbrojenie siatką, 
gruntowanie, zaprawki, malowanie) wraz z materiałami (za wyjątkiem farb) koszt: 7. 000,00 
zł (prace w toku).

Obecnie w Zespole Szkół Technicznych w Kole prowadzona jest inwestycja „Rozbudowa 

Zespołu Szkół Technicznych w Kole o salę gimnastyczną". Zadanie zaplanowane jest do realizacji 

na lata 2021-2022. Całkowita wartość zadania to 4 300 000,00 zł. W roku 2021 planuje się 

wydatkować środki w wysokości 2 300 000,00 zł, a w roku 2022- 2 000 000,00 zł. W dniu 17 

maja 2021 roku została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych na kwotę 3 697 

141,16 zł brutto. Zostały również zawarte umowy na nadzór inwestorski oraz nadzór autorski. 

Zadanie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 3.000.000,00 zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. Realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia odpowiednich 

warunków dla rozwoju sportu i rekreacji.

Wnioski Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli:

Komisja rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień założonych 

przez Dyrektor Katarzynę Poronin stwierdziła, że budżet szkoły realizowany jest zgodnie z 

przyjętym planem finansowym na rok 2021. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych 

nieprawidłowości w zakresie poniesionych kosztów na zakup materiałów, wyposażenia oraz 

remontów obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Kole za I półrocze 2021r. Podczas kontroli 

potwierdzono, że w I półroczu 2021r. nie miało miejsca przekroczenie planów wydatków w 

żadnym z paragrafów. Główną pozycję w wydatkach stanowią opłaty za wodę, ciepło i energię 

elektryczną.

Budynek Zespołu Szkół Technicznych w Kole wymaga wielu remontów i modernizacji. 

Głównym problemem w realizacji wszystkich zamierzeń jest niewystarczająca ilość środków, 

samo szkolnictwo zawodowe jest bardzo kosztowne i z samej subwencji oświatowej nie jest 

możliwe sfinansować wielu inwestycji. Dyrekcja szkoły podejmuje wszelkie działania, aby 

pozyskać środki na remonty w szkole oraz stworzyć odpowiednie warunki dla uczniów. Komisja 

zdaje sobie sprawę z niełatwej sytuacji w finansowaniu oświaty na szczeblu powiatowym.



Jednak zwraca się do Zarządu Powiatu z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia na etacie 

psychologa w Zespole Szkół Technicznych w Kole.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono 

dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone. [\

Podpis dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole -..............................................

Podpisy Komisji Rewizyjnej

1. Alicja Wapińska

2. Radomir Piorun

3. Marek Marciniak

przewodnicząca

z-ca przewodniczącej

sekretarz

4. Marek Tomicki członek


