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w dniu 15 maja 2019 r.

Otwarcia posiedź llia dokonała przewodnicząca Komisji Alicja Wapińska, powitała

\.••..szystkich ob cnych, stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 złon 0\\0' Komis] l. Ponadto

w posiedzeniu uczestniczy) i:

~Zygmunt Sołtyslak- Skarbnik Powiatu

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału finansów

~Mariola Jóźwiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

- Magdalena Walkowska - Inspektor Referatu ds. inwestycji izamówień publicznych

- Dorota zkudlarck- Z-ca naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury iSportu

ista obecn ści 'tanowi załącznik m l do protokołu,

Przewodnicząco. Komisji Rewizyjnej zaproponowała następujący perz dek posiedzenia:

I. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2018 J'Ok wraz z opinią

R gionaln j Izb Obrachunkowej o t)'IH spra uzdaniu.

2, .pniwozd an ie finansowe za 201 8 ro k.

_), Informację o stanie mienia powiatu kolskiego,

4. Komisja przeprowadzi kontrolę wybranych zadań 7, wykonania budżetu powiatu za 20181".

Ad 1. Sprawozdanie 'f. \' :ykonnnin hudźetu pewiatu kol] iego za 2018 rok wraz ..z o~)inhl

Rt>'giunalnej Izb.' ObrH{'hunkowcj u t m . P'I'łlIwozdan iu.

Skarbnik Zygmunt Soltysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za _OlSr..

puinlorrnov ••..ał, iz po I..I.Vio'zglęUnienlll wszystkich zmian v prowadzanych do budżelu \V tl'łgll

roku plan i \ ykonanic w niosły:

- plan dochodów \v wysokości 87 955 017,51 7L wykonano 8G24()779,.-~ J'.L co stanowi

98,05 %

- plan wydatków w wysoko ~cj 97 279 J 56.78 zł. wykonano 9] 6 I 8 114.70 zł. co tanov i

94,18 %

- plan przychcdó w wysokości j O 740 203.19 zł wykonano j 3 589 792,39 zł.

- plan rozchodów 1 416063.92 zł wykonanic 1 416063,92 zł.



W wyniku realizacji budżetu za 2018 rok \\- stąpił deficyt budżetu "V wysokości 5 377 33: .12

L,I wobec planowanego deficytu budź tu w wysokości 9 324 139,27 zł.

Dotacj t: Z buciż etu pań. twa na zadan ia

8 J 77 798,66 zł co stanowi 97,91'~'{1.

Wpływy z tytuł LI p mocy Iinan Lwej udzielonej między j 'l na doli nansuwanie własnych

zad: ń bi źących (porozumienie zawart przez powiat z gmina Kościclcc) 13 000.00 z.ł co

zakresu administracji rządowej wvkonanic:

stanowi 100 °/0

Wpłyv ~I z t tulu pomoc; finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na

zad nia im stycyjne (przebudowy dróg powiatowych) 3 43 l _60.00 zł co st •.snowi 99.5(,)%

Dotacje celowe otrzymane z gminy i. powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień między js! (pobyt dzieci w rodzinach z tępczych otrzymane Z innych powiatów)

- 65 000. 00 zł co tanowi 198,59%

'karl nik omówił także dochody od osób fizyczny h i od inn ch jednostel nit! p rsiadajacych

o obowości prawnej - wykonanie i.9 921 .~l 7.12 zł tj. ] 06.~ 4%

Realizaci a wydatków \V poszczególnych dział ch przed stav ions się następuj, co:

Rolnictwo i łowiectwo 12189,98 zł (99,27%)

Leśnictwe - 191 06~ ,5671 (89,87%)

Transport i łączność - 13 Hi7 982,77 tj, (97.06 %). w rym plan wydatków majątkowych

8864296,00 zł (97,00%) w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne

l zakupy inwestycyjne.

Gospodarka mic zkaniowa 144669,8""' zł (64,_3%)

Działalność u ługowa - J 747780.54 zł 97.28%)'

Administracja publiczna - 9 769 049,77 7.ł (90,05%)

Obrona narodowa 35289,0071 (96.2 %)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6038 442.34 zł (t}751 %)

Wymiar spnn ..viedliwości - 2 O415,5 zl 100%)

Ob ługa długu publicznego 127 356,87 zł (I.:'J)4%)

Oświata iw chov ani - 32 744 063,48 zł (98,36%)

Ochrona zdrowia 8 227032.0.6 zł (87.T%)

Pornoc społeczna - 6 -S l 762,97 zl (97.86%)

Pozostałe zadania w zakresie po!ityki . połcczncj - 34-1 775,OOz-ł (95.06%)

Edukacyjna opieka wychowav C7..a - 6162 310.2g zł (95,33%)



Gospoda.rka komunalna iochrona środowiska - 318398,68 zł (59.3~%)

Kultura iochrona dziedzi l va narodoweg - 20 l 451,49 zł (9 - .: 1%)

Kul lura fizyczna i port - 95799.097.1 (92.20%)

Skarbnik Zygmunt. ołrysiak poinformował, że Regionalna izba Obrachunkowa w Poznaniu

Uchwała Nr c 0-0954/55/5/Ko/2019 7. dnia 25 kwietnia 2019 roku wyraziła pozy tywną opinię

o prz dłożonyrn przez Zarząd Jow1atu Kol 'kiego prawozdaniu v wykonania budżetu

Powiatu Kolskiego za ~018 rok, Opinia RIO tanowi załącznik nr 2 do protokołu.

\V dyskusj i nad sprawozdaniem z ykr nania budżetu powiatu kolskiego za 1018 rok

przewodnicząca Komisji r: licja Wapiń ka zadała następujące pytania:

l. w zakresie dotacji celowych w ramach programów finanso la yeh z udziałem środków

europ jskich realizowane przezj dno tki samorz du terytorialnego na plan J 027 356,26

z wykonano 812 54 L39 71 tj. 79.,09 %, Chodzi o projekt ,_7.Tro ka", nie można było

v, 'korzy tać w .zystkich środków?

2. ·w dziale promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 134 795,00 zł wykonano

]07 385,09 zl tj. 7967 %, co jest związane z tym, ż nie wykorzy: Lano w zystkich

środków?

..).prosi o szczegółowe omóv i 'nie działu obsłuai długu publicznego.

Odpowiedzi na powyższe zapylania udzi elili skarbnik Zygmunt Soł y. iak i naczelnik Arnel ie

Woźniak.

1. iższe v.'. konanie wynika z faktu. że z Programu ,,7. Troską' finan cwane były szkolenia

dla rodzin zastępczych, których yło mniej niż przewidywano.

2, Niższe wykonanie w stosunku do założonego planu w dziale promoc~J1 -ynika m.in. 7

mniejszych wydatków na współor TcU11Z3cję Wielkopolskiego Sv.,'i la MI ka i Powiatu

Kolskiego, które otrzymało dofinansowanie /. l rzędu Mar załkow ki ego Wojewóds-twa

Wielkopolskiego.

3. \V dziale ob luga dł ugu publicznego na plan 976 415.20 zl w ykonano 127 356J!7 L.ł

J. 13,04%. Wyniku to głównie z faktu .. że Powiat zabezpiecza środki na e ventualne "'YPłaty

z tytułu poręczenia kredytu bankov ego w wysokoś i 7 500 000.00 zł zaciągnictego \v 20 IOL

przez SP 7.07 w Kole. 'zpital na bieżąco spłaca kredyt, \\1 związku z tym środki

te przechodzą na rok nu .tępny,



tajwięcej kontrowersji wzbudziła sytuacja finansowa v..o SP lOZ w Kole. Radny Marek

Tomleki poprosił o wyjaśnienie jakie jest zadłużeni szpitala. I aczclnik m "EH Woźniak

odpowiedziała. że zgodni • 'L przedstawionym put:'/. szpital bilansem na dzień 3 I 012.20 18r.

występuje strata "v kwocie okolo 1 _41 000:00 zł, zadłużenie za poprzednie lata wynosi

łącznie około l] 000 000.00 zł, na koniec kwi tnia 2019r. zobowiązania wymagalne wyno ·zą

:2 000 000.00 zł. Pan: Naczelnik dodała, że zobowiązania szpitali publicznych są COfa?

większe, bardzo dużym problem tu pol kicj służby zdrowia jest ni dostosox ana wysoko '·15

środków z NF/ w stosunku do potrzeb szpitala. Ważnym elementem prowadzon j dysk isji

dotyczącej zpitala była też \\. oko Ć H snucyeh wynagrodzeń, zwłaszcza lekarzy, którzy

SLa,viajq coraz większe wymagania Iinansow

Radny tuka z Króla ik zadał p -rani czy szpital spłaca na bi żaco raty kredvtu. którv

poręczył \\ ..20JOr. p wiat kol 'ki? Skarbnik Zygmunt Soltysial potwierdził. że szpital spłaca

kr rdyt na bieżąco.

Członkowie Komisji rewizyjnej uznali, że zwrócą się n( najbliższej se ji do p.o. Dyrektor

h .•..onv Wiśnicw: ki i ) złożeni na piśmie sz zegółowej in lormacj i na temat sytua ji

mansowej 'P ZOZ vv Kol '.

Ad 2. Sprawozdanie flnan owe

Spra woźdanie finan sowc za 2()l Sr. przedstawi la N aczein ik Wyd ział li Finanso v Ame li21

Woźniak. fHans z wykonania budżetu Powiatu Kolski go Sp01LWJzony na dzień 31 grudnia

20 l Sr., łączny bilans jednostek, z stawieni zmian w funduszu jedno tek, ł< czny rachunek

zyskóv i strat jednostek, informacja dodatkowa. K nnisja ni wnosiła uwag,. Bilans stanowi

załącznik nr 3 do protokcłu.

Ad 3.. Inferrnaeja o "tanie mienia powiatu

aczelnik Wydziału Gospodarki N ieruchornościarn i hrioła Jóźwiak przedstawiła kilka

danych dotyczących informacji o stanic mienia powiatu a mianowicie:

PO\· iat posiada grunty o powierzchni 604.0064 ha o warto. ci 12 75 r 569,97 zl w tym:

grunty roln 12,56 ha

grunty zabudowane 14.43 ha

drogi wev nętrzne n, 12 ha
drogi powiatowe 576,87 ha

\V 20H! roku powiat nabył:



• vv drodze d cyzji Wojewody trzy nieruchomości gruntox vc zajęte pod drogi

powiatowe ( łącznej pow, 0.0841 ha i \ rUI'[O.C;ci 1,261 ,50 zł

• \ postępowaniu sądowym przez zasiedzenie cztery nieruchomości w Kole prz\'

ul. PCK zajęte po drogi o łącznej PO\"".O,07l)l) ha i v arto: ci I 198.50 zl

.' \'1.' drodze darowizny od Gmin)" Miejs! i j Koło nieruchomość gruntową w Kok przy

td. PCK pod drogę powiatowa (I pO,N. 0,0091 Lwartoś i 6900,00 zł

• w następstwie zmian \'y' ewidencji gruntów przybyło O. l g6 ~ ha nieruchomości

ł'ajyty h pod drogi powiatowe - oddane \ trwały zarząd PZD w Kole, pr7.y czym ich

warto' ć pozostał a bez zm ian

• Powiat nabył od PKO OP oraz osób fizycznych prawo użytkowania wieczyst "go

nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę powiatov ą położoną w Kole, prly ul,

Pru. a o wartości 16 100,00 zł

I b_ lo z mienia ogółem 0,5357 ha v.' tym:

• dokonano sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz osób fizy znych będącej

drogą powiatową o pow. 0.0039 ha iwartości 7 87_.00 zł

• w drodze darowizny nieruchomość gruntowa położoną w Powierciu (lm. Koło o

wartoś .i 32 600.00 zł

W związku ze .przedażą nicruchomości dokonano po Iziału działki 223n I o pow.

0.1753 ha (na 223/15 i 223/16) w wynil u czego powierzchnia ogólna z""..jększyła

się o 0.02 84 ha. Działka pozostała na stanie Powiatu Kol kiego.

Inne zmiany dotyczyły wyga. zcnia trwałego zarzs du Z E-A \v Kole na nieruchomość

zabudowaną budynkiem rnie zkalnym wielorodzinnym \;1,' Kole, prz}' ul. , icnkicwicza I oraz

rozwiązania nieodpłatnego umowy użytkowania wieczy 'tego 7.a\ arią z Gminna Spółdzielnią

.. amopomoc hłopska" w Babiaku o łączn .i pow, 0,0072 ha, a następnie przekazał w trwały

zarząd PZD \" Kole.

Dyskusji nad przedstai 'joną informacją me było. Informacja stanowi załącznik nr 4 do

pro okołu.

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego '"' 20 18r.

Komisja r wizyjna przepro wad zi hl. kuntrol Referacie ds. Inwe tycji i Zamów ..icń

Publ icznych, w zakresie zamówień publicznych udzielonych \1t,1 roku _O, 8 r. a podstawie

przedłożonych. przez Panią Magdalenę Walkowska zestawień z udzielunych zamówień

stwierdzono, że w roku 2019 przeprowadzono 19 po tępowań, na łączni 31 zadań. z



zastosowaniem ustawy
I • ,zamówren publicznych. 17 postępowań zostało

przeprowadzonych w trybie prL. targu nicograniczonego. jedno \:1,' 1'a111(:l l, wolnej ręki i

jedno jako usluga społeczna,

Wykonaw-cami,

. zczegółowa kontrolę przeprowad ..WIlO_ na po tepowaniu pod nazwą •.R aliracja

'pośród 31 zadań. zostało podpi sanych 27 umów z

programu usuwania wyrobów zawi raj<.~cychuzb .st Z terenu powiatu kolskiego w roku ",-Ol ''',

Wartość szacunkowa zamówienia publiczn -'go - 433 ..JOO.OOzł brutto. wyliczona prz z

Wydział Ochrony Środowiska Rolnict wa i Leśnictwa na pod 'la\ ie danych jakie Wydział

otrzymaj od poszczególnych gmin. Oglo zenie o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień

Publicznych zostało 7.umieS7C7.0n z rwca 20U~ r. i ogłoszone pod numerem 573268-N-

2018. pccyfikację istotnych warunków zamówienia, \J raz z ogłoszeniem o z mówieniu,

umieszczono na stronie BlP tarostwa tego. amego dnia tj. 14 czerwca 2018, Zamawiający

dokonał modyfikacji tr 'ci Sł\\'7_ na podstawi art. 38 ust, 4 istawy Pzp i 18 czerwca zamieści!

modyfikacje na stronic BlP, Do dnia, na jaki został wyznaczony termin na skradania ofert tj.

12 czerv ca 2018 r., złożono pięć ofert, Kryteriami oceny o fert była cena. termin \1,/ konania

zamówienia oraz termin płatn iści faktur '_ Informację z otwarcia ofert zamieszczono na

stroni BlP tego samego dnia,

Komisja rewizyjna zanotowała. iż w loku badaniu ofert Zamawiajacy wezv ••'ał

Wykonawców do uzupełnienia woich ofert zgodnie z przepisami li stawy Pzp. Dokumenty

7.0S1ały uzupełnione \' terminie. Komisja zwróciła uwagę na fa t ~ Z postępowania

odrzucono jedną z ofert nil podstawie art, 89 ust 1 pkt 2 ustawy P7.p_ Treść oferty me

odpowiadała treści lWZ (w druku oferta podstawiono inne dane) oraz Wykonawca OIC

ośw iadczyl czy wykonał choćby jedną usługę z viazaną z prz dmietern zamówienia. Pismo

do wszystkich of r ntów W)'SlOSl wano 28 czerwca 20 l S r_

\\.1 dniu 04 lipca przesłano pisma rozstrr.ygaj4ce. Tego samego dnia informacja Q

y..,'.borze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie B rp Starostwa. Odwołań

od dokonanego wyboru nie stwierdzono, Pismo, o zwrot wadiurn Wykonav com. do

Wydziału Finansów wystosowano 10 lipca. tosowną urnowę '/_ \ ybranyrn v\..'konaw ą

podpi -ano w dniu 13 lipca ~OJ 8 r. Zwrot wadium Wykonawcy. z; którym, podpisano umov er

zwrócono pi "111t:Tl1 Z dnia 02 sierpnia 20181", Ogłoszenie o udzie leniu zamówienia

upublikov ane w Biul tynic Zamówiell Publicz tych 2S lipca ~o1f! r. pod numer m

5000175057- -2018. Ponadro stwicrdzon iż udzielono zamówienia w trybi art. 67 ust. l

pkt 6 ustawy Pzp do wysokoś i 30 % wartości zamówienia podstav owego poe\- idzianego

w rozdział XX SlVI>'Z, Urnowę podpisano 30 paździ mika 201 S L Stosowne ogłoszenie o



udzieleniu zamówi nia zamieszczono \\1' Biuletynie lamowi n Publicznych 09 listopada

2018 J'

Ponadte Komisja stwierdziła. iż \v roku _O l t: na podstav ie r -gulaminu

podprogowego R fi rat ds Inwestycji Z arnov ...•'1eń publicznych, prz prowadził

• rOSI powunia. ależy zaznaczyć, L.I.:. v•..' niektórych postępowaniach, w ramach jednego

pnstępox 'ania, udzielonu wi >ccj juk jednego zamóv ieniu, z uwagi na podział zamówi min na

części. .acvnie na podstawie regulaminu podprogowego podpisano 7 umów.

Zestawienie postępowań LI udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku stanowi żalacznik

nr 5 do protokołu.

Ad 5. Kontrela dotacji dla. organizae]! pO'L:arJ:1łdol"'ej na wykonanie zadania flu blicmego.

Komisja Rewizyjna dnkonała kontroli dotacj i dla o rganizacj i pozarządowej na wykonanie

zadania publicznego. wybierając zadanie pn ... Aktywny w 'poczyn k dzieci młodzicży >-

Białka _.018" realiże ne przez Kolski Klub Sp I ów Walki, Informacji j wyjaśnień

Idzidała Dorota 'zkudJarek - Zastępca naczelnika Wydziału O łwiaty, Kultur _ i t portu,

Podstaw przyznania dotacji była Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XX. 'lX/267/2017 z

dnia 26 października 20 l 7L zgodnie 7. którą przyjęto "Program ,vspółpracy Powiatu

Kolsk iego z organizacjami pozarządowymi", Założenia programu polegały n ogło cniu

konkurs u o fen dot. czącego wspierania podmiotów \1t,' realizacji m.in. zadań z zakresu iportu,

kultury fizyczncj, turystyki, rekreacji oraz kultury j ochrony dzi dzictwa nar dowego,

Konkurs zostal ogłoszony na st .onach Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń

w Starosi wie PO\ •••+atowym ,... Kol , U hwałą nr 0025,160,240.20 l S Zarząd u Powiatu

Kolskiego z dnia 07 marca 1018r. dokonano rozstrzygnie ia otwartego konkursu ofert na

real izację z.adan publ icznych Powiatu Kolskiego w roku 2018. Wyniki rozstrzygnięcia podane

zostalj do publiczn j v. ladomości. Kolski Klub portów Walki otrzymał dotację w kwocie

l 000.00 zł. a umowa '1. po in lotem podpisana została w dniu 22,0,12018r, W okrc .ic

wakacyjnym K1ub zorganizował akty wny wypoczynek dla dzieci i m~ouzi~zy w Białce

Tatrzańskiej, Dotacja przeznaczona została na uregulowani usługi transportowej. Po

zakończeniu obozu, dotacja została prawidłowo rozliczona na podstawie przedstawionego \."

dniu 12 września _018 L sprawozdania i dokumentów księgowych, Wydział Oświaty, Kultur)'

i Sportu dokonał kontroli przedłożonej dol urnentacji pnd względem merytor czn)' rn

finan owym, nie nwierdzając uchybień.



Członkowie Komisji me mieli do przedstawionej informacji żadnych uwa . Celowość i

za. adnoś przyznania przedmiotowej dotacji jak również sposób jej rozliczenia nie budził

z..'lStI'7..eŻCÓ.

Dokumentacja przedstawiona prz~z Wydział Oświaty Kulimy i Sportu dotycząca zadania pn.

,~Aktyvy'ny wypoczynek dzieci i młodzieży - Hi łka 2018" stanowi z~ł4t;znik nr 6 do

protokołu.
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