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Protokół Nr 42/2022 

Ze wspólnego posiedzenia 

Komisja Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarczej, 

Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

odbytego w dniu 22 czerwca 2022r.

Posiedzenie o godz. 13.30 otworzył przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław 

Sobański. Powitał wszystkich obecnych i stwierdził, że w każda z Komisji posiada quorum. W 

posiedzeniu uczestniczył ponadto Zygmunt Sołtysiak - Skarbnik Powiatu. Lista obecności stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego za 2021r.

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.

i I'/
3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

powiatu kolskiego na lata 2022-2027.

4. Wolne głosy i wnioski.

Ad l.Wypracowanie opinii w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kolskiego za 2021r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że budżet powiatu za 2021r. po uwzględnieniu wszystkich 

zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniósł:

- plan dochodów w wysokości 113 051 766,98 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.

Budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 11870 815,00 zł przy 

planowanym deficycie w wysokości 9 127 393,46 zł.

Stan zobowiązań Powiatu Kolskiego z tytułu zaciągnięcia długoterminowych kredytów i tak na dzień 

31 grudnia 2021 roku zobowiązania wyniosły 2 400 000,00 zł. Powiat posiada, również zobowiązania 

z tytułu udzielonych poręczeń dwóch kredytów dla SP ZOZ w Kole w wysokości 3 566 574,00 zł.
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Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-5/0954/49/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 

roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2021 rok.

W dyskusji członkowie Komisji podejmowali temat sytuacji finansowej SP ZOZ w Kole. Szpital
I 

wystąpił do Zarządu Powiatu z prośbą o poręczenie dla szpitala kredytu w wysokości 2 500 000,00 zł 

na okres 7 lat. Środki z kredytu planuje przeznaczyć na spłatę zaległych zobowiązań. Członkowie 

Komisji wyrazili niepokój sytuacją finansową w kolskim szpitalu. Sytuacja szpitali w Polsce ogólnie 

jest bardzo zła, sposób finansowania służby zdrowia powinien zostać zmieniony, obecnie jest on 

niedoszacowany. Duże są oczekiwania w zakresie wprowadzenia regulacji prawnych, które mają 

wejść w życie w 2023r. i dotyczą restrukturyzacji szpitali w Polsce. Poręczenia kredytu dla szpitala 

będzie dużym obciążeniem dla budżetu powiatu. Temat należy omówić w obecności pełnego składu 

Rady Powiatu.

W dyskusji wiele kontrowersji wzbudziło także finansowanie oświaty, która z roku na rok pochłania 

coraz więcej środków budżetowych poza otrzymywaną subwencją ogólną.

Komisja Budżetu i Finansów, Komisji Gospodarcza, Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa w wyniku głosowania jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za 2021r 

i jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2021r. Opinia Komisji stanowi 

załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2 Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2022r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że plan dochodów budżetu powiatu po zmianach kształ

tuje się w kwocie 99 580 928,95 zł. Następnie omówił szczegółowo proponowane przez Zarząd Po

wiatu Kolskiego zmiany do budżetu powiatu na 2021r. Skarbnik przedstawił także dodatkowe 

zmiany, które powstały po terminie przesłania projektu uchwały załgcznik nr 3 do protokołu.

Ad. 3. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finan

sowej Powiatu Kolskiego na lata 2022-2027.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił projekt uchwały. Zmiany dotyczą aktualizacji i dostosowania 

limitów zobowiązań przedsięwzięć zawartych w WPF do zakresu ich realizacji.



Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał. Opinio stanowi załqcznik nr

3 do protokołu.

Ad 4. Wolne głosy i wnioski.

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 16.00

Protokółowała

Malwina Morzycka

Przewodniczący

Komisji Budżetu i Finansów

-''JarosławSobański


