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Protokół Nr 23/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 13 maja 2022 r.

Otwarcia posiedzenia dokonał zastępca przewodniczącej Komisji Radomir Piorun, powitał 

wszystkich obecnych, stwierdził, iż Komisja posiada quorum. Ponadto w posiedzeniu 

uczestniczyli:

- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Łukasz Ziemniak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Magdalena Walkowska - Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

- Dorota Szkudlarek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok.

2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok.

3. Informację o stanie mienia powiatu kolskiego.

4. Komisja przeprowadzi kontrolę wybranych zadań z wykonania budżetu powiatu za 2021r.

5. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2021 rok

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2021r., 

poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu 

roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 113 051766,98 zł, wykonano 117 532 329,08 zł, co 

stanowi 103,96%

- plan wydatków w wysokości 122 179 160,44 zł, wykonano 105 661 514,08 zł, co stanowi 

86,48 %

- plan przychodów w wysokości 9 950 127,96 zł, wykonano 21 285 111,66 zł,

- plan rozchodów 822 734,50 zł wykonanie 822 734,50 zł,



Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie: 

9 223 897,37 zł co stanowi 99,42%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na 

zadania inwestycyjne (przebudowy dróg powiatowych) 1 095 193,31 zł co stanowi 93,26 % 

środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst wykonano w kwocie 3 454 151,19 

zł, co stanowi 75,61%.

W dyskusji członkowie Komisji poruszyli temat sytuacji finansowej w SP ZOZ w Kole. Komisje 

niepokoi fakt, iż Dyrektor szpitala zwróciła się do Zarządu Powiatu z prośbą o poręczenie 

kolejnego kredytu na spłatę zobowiązań szpitala. Komisja zainteresowana była także, ile 

wzrosło wynagrodzenie dla lekarzy, gdyż nowe stawki były negocjowane przez Dyrekcję i 

lekarzy.

Zastępca przewodniczącej Radomir Piorun zainteresowany był, dlaczego projekt pn." Ze 

szkoły na rynek pracy-wsparcie uczniów ZSRCKU w Kościelcu wykonywanego przez partnera 

projektu, którym była firma Hub Spółka z o.o. ma niewykonany plan? Naczelnik Amelia 

Woźniak wyjaśniła, że ze względu na stan pandemii projekt został zawieszony, jednak w tym 

roku uczniowie znowu będą mogli wyjeżdżać za granicę w ramach praktyk.

Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Radomir Piorun poinformował, że Uchwałą Nr 

SO-5/0954/49/2022 z dnia 08 kwietnia 2022r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym 

przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 

2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia RIO stanowi załącznik nr 2 

do protokołu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2021r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia 

Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 

2021r., łączny bilans jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek, łączny rachunek 

zysków i strat jednostek, informacja dodatkowa. Komisja nie wnosiła uwag. Bilans stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.



Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Łukasz Ziemniak przedstawił kilka danych 

dotyczących informacji o stanie mienia powiatu a mianowicie na dzień 31.12.2021 r. stan 

mienia Powiatu Kolskiego przedstawia się następująco:

- nieruchomości zabudowane - o pow. 17,2516 ha - 73 528 855,65 zł

- nieruchomości będące drogami powiatowymi - o pow. 585,1835 ha - 12 258 138,67 zł

- nieruchomości rolne - o pow. 12,5671 ha- wartość 424 486,10 zł

Zmiany w mieniu powiatu kolskiego w 2021r. wynikały z następujących przyczyn:

1. Przybyło na stan mienia dróg powiatowych ogółem: 1,5912 ha, i wartości 9 288,48 zł, w 
tym:

• w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego pięć nieruchomości gruntowych 
zajętych pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,2515 ha i wartości 3 772,00 zł 
położone w Kole, Dębinie, Przedczu, Poloniszu.

• w drodze aktu notarialnego od osób fizycznych dwie nieruchomości położone w 
Kole, przy ul. Nagórnej przeznaczone pod poszerzenie drogi powiatowej o łącznej 
powierzchni 0,0037 ha i wartości 5 516,48 zł.

• w wyniku zmian ewidencyjnych przybyło 1,3360 ha dróg powiatowych, natomiast ich 
wartość nie uległa zmianie.

2. Ubyło z mienia ogółem: 1,0664 ha i wartości 8 295,50 zł

• na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr IR-III.7820.15.2020.2 z dnia 
19.04.2021 r. trzy nieruchomości przeznaczone pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 
w Dąbiu, przy ul. Kościuszki, o łącznej pow. 0,0583 ha i wartości 874,50 zł.

• wygaszono trwały zarząd dla jednej nieruchomości będącej drogą powiatową 
położonej w Kłodawie, przy ul. Wilanowskiego, o pow. 0,0014 ha i wartości 21,00 zł, 
która następnie została sprzedana na rzecz osoby fizycznej, z uwagi na to, że została 
zajęta pod zabudowania.

• sprzedano nieruchomość gruntową położoną w Powierciu, gm. Koło o pow. 0,1267 
ha i wartości 7 400,00 zł.

• w wyniku zmian ewidencyjnych ubyło 0,8800 ha dróg powiatowych, natomiast ich 
wartość nie uległa zmianie.

3. Ponadto oddano w trwały zarząd Powiatowego Zarządu Dróg w Kole dziewięć 
nieruchomości sklasyfikowanych jako drogi powiatowe o łącznej pow. 0,2768 ha i 
wartości 5 012,00 zł.

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



pozarządowymi". Założenia programu polegały na ogłoszeniu konkursu ofert dotyczącego 

wspierania podmiotów w realizacji m.in. zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej, turystyki, 

rekreacji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Konkurs został ogłoszony na 

stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w 

Kole. Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2021. Wyniki rozstrzygnięcia podane 

zostały do publicznej wiadomości. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie zajęć z 

zakresu piłki siatkowej oraz uczestnictwo w turniejach i meczach kontrolnych na terenie całej 

Polski.

W konsekwencji postępowania Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 3.000 zł. Po 

zakończonym zadaniu Stowarzyszenie przedstawiło sprawozdanie wraz z kopiami dowodów 

księgowych. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji dokonał kontroli przedłożonej dokumentacji 

pod względem merytorycznym i finansowym, nie stwierdzając uchybień.

Członkowie Komisji nie mieli do przedstawionej informacji żadnych uwag. Celowość i 

zasadność przyznania przedmiotowej dotacji jak również sposób jej rozliczenia nie budził 

zastrzeżeń.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

1. Radomir Piorun- .

2. Łukasz Królasik -

3. Rafał Ławniczak-

4. Marek Tomicki -

Podpisy członków Ko


