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Protokół Nr 24/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 18 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

- Robert Kropidłowski - Starosta Kolski

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Łukasz Ziemniak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

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 2021 rok i wystąpieniem z 

wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2021 rok. Komisja 

Rewizyjna kontynuowała rozpoczęte w dniu 13.05.2022r. rozpatrywanie sprawozdania 

Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021r. oraz sprawozdań finansowych za 2021r.

Plan dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w trakcie roku budżetowego 

przedstawia się następująco:

1) Dochody plan - 93 200 594,92 zł wykonano - 113 051 766,98 zł

2) Wydatki plan-96 377 860,42 zł wykonano - 122 179 160,44 zł

Komisja stwierdziła, że budżet zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 11 

870 815,00 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 9 127 393,46 zł. Wynik operacyjny 

wykonania budżetu, stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami 

bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 14 225 964,71 zł co oznacza że został spełniony 

wymóg określony w przepisie art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Komisja stwierdziła, że Zarząd w sprawozdaniu opisowym wykazuje zobowiązania 

niewymagalne wg tytułów dłużnych w kwocie 2 400 000,00 zł, zaciągnięty w Ludowym Banku 

Spółdzielczym w Strzałkowie oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych 2. poręczeń 



kredytów dla SP ZOZ w Kole w wysokości 3 566 574,60 zł. Z tego tytułu powiat nie poniósł 

żadnych wydatków.

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.

Zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Radomir Piorun postawił wniosek o 

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

budżetu powiatu za 2021 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu 

Kolskiego absolutorium za 2021 rok. W głosowaniu uczestniczyło 5 członków Komisji, 

wniosek został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym posiedzenie Komisjł-ząkoń

Podpisy członków Komisji

2. Łukasz Królasik -

3. Marek Marciniak

4. Rafał Ławniczak-

5. Marek Tomicki -

1. Radomir Piorun-


