
Rad? Powiatu Kolskiego 
ul. Sienkiewicza 21 /23 

62-600 KOŁO

BRZ.0012.6.5.2022

Protokół Nr 26/2022 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 22 listopada 2022r.

Wspólne posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji 

Spraw Społecznych, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Rewizyjnej, Komisji 

Gospodarczej, Komisji Budżetu i Finansów odbyło się o godz. 13.00. Obrady prowadził 

przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jarosław Sobański. W posiedzeniu uczestniczyli 

ponadto p. Amelia Woźniak - naczelnik Wydziału Finansów i Skarbnik Powiatu Zygmunt 

Sołtysiak. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

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

2. Analiza projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej powiatu kolskiego na lata 2022-2027.

3. Wolne głosy i wnioski

Ad 1. Analiza projektu budżetu powiatu kolskiego na 2023r.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że dochody budżetu zaplanowano w wysokości 

112 915 563,07 zł, w tym dochody bieżące 996 047 751,00 zł i dochody majątkowe 

16 867 812,07 zł. Głównymi pozycjami składającymi się na dochody budżetu są:

1. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 

7 984 086,00 zł,

2. dotacje celowe otrzymywane na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 42 390,00 zł,

3. dotacje celowe otrzymywane na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie

450 261,00 zł,



4. środki pochodzące z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu oraz pozostałe środki 

ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w kwocie 9 100,00 zł

5. dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 

kwocie 15 667 001,00 zł,

6. subwencja ogólna w kwocie 57 173 364,00 zł w tym:

a) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 8 847 079,00 zł,

b) część równoważąca subwencji ogólnej -2 547 428,00 zł

c) część oświatowa subwencji ogólnej- 45 778 857,00 zł

Wydatki powiatu na rok 2023 zaplanowano w wysokości 123 775 538,74 zł w tym wydatki 

bieżące 95 905 795,13 zł i wydatki majątkowe 27 869 743,61 zł. W budżecie planuje się deficyt 

budżetu w wysokości 10 859 975,67 zł, który planuje się pokryć z zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2023 roku w 

kwocie 4 600 000,00 zł.

Skarbnik przybliżył radnym kilka informacji w zakresie potencjalnych spłat z tytułu udzielonych 

przez Powiat poręczeń kredytów zaciągniętych przez SP ZOZ w Kole w 2010 r., 2019 r. i w 2022 

r. W projekcie budżetu powiatu kolskiego na 2023r. w planie wydatków zabezpieczono środki 

na ewentualne wypłaty z tytułu poręczenia 3. kredytów bankowych zaciągniętych przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole w:

- 2010 r. - 7 500 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 1 875 108,00 zł, 

(kwota poręczenia - 589 274,40 zł)

- 2019 r. - 1 935 000,00 zł na dzień 30.09.2022 r. pozostało do spłaty 695 500,00 zł.

(kwota poręczenia - 412 000,00 zł)

- 2022 r. - 2 500 000,00 zł (planowany do zaciągnięcia w 2022 r.)

(kwota poręczenia - 464 285,64 zł)

Radni zainteresowani byli również kwestią inwestycji „Budowy północnej obwodnicy Koła w 

ciągu drogi powiatowej nr 3205P". Skarbnik Zygmunt Sołtysiak wyjaśnił, że Powiat Kolski w 

ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych uzyskał dotację w 

wysokości 220 500 000,00 zł na realizację w/w inwestycji. Gmina Miejska Koło oraz Gmina 

Wiejska Koło będą partycypować w kosztach realizacji inwestycji. Skarbnik nadmienił, że w



- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Leśnica-Grzegorzew".

Komisja rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Kolskiego na lata 2023-2030. Opinia stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Wolne głosy i wnioski - nie było

Na tym zakończono posiedzenie o godz. 14.40

Protokółowała:

Malwina Morzycka

Zastępca przewodniczącej

Komisji Rewizyjnej


