
Protokół Nr 22/2017

BRZ.0012.6.22.2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 25 maja 2017r.

Posiedzenie otworzył o godz. 10. przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał

wszystkich zebranych i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji

(wszyscy). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski

- Marek Banaszewski - Wicestarosta Kolski

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

Lista obecności stanowi załącznik nr l do protokołu.

1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu

Kolskiego budżetu powiatu za 2016 rok i 'wystąpienia z wnioskiem o udzielenie

Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów stwierdziła, że Zarząd

Powiatu Kolskiego przestrzegał gospodarki finansowej, a wydatki realizowane były zgodnie z

uchwałami budżetowymi. Zachowana została dyscyplina finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Fiałkowski postawił wniosek o podjęcie

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

powiatu za 2016 rok i wystąpienia z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego

absolutorium za 2016 rok. W głosowaniu uczestniczyło 6 członków komisji. Uchwała w

powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie, oznaczona Nr 1/2017 i stanowi załącznik nr

2 do protokołu.

2. Zapoznanie się ze skargą na działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

zdrowotnej w Kole.

Przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski zapoznał członków komisji z pismem

BRZ.l510.1.2017 Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Tomiekiego z dnia 25.05.2017 r. i

załączoną skargą nadesłaną w dniu 17.05.2017 r. z adresu '. na działalność SP

ZOZ w Kole za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, Departament Nadzoru, Kontroli i

Skarg. Przedmiotowa skarga dotyczy zastrzeżeń do regulaminu SP ZOZ w Kole, w tym braku

zapisu o bezpłatnych miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych.



Komisja postanowiła wystąpić do Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Zdrowotnej w Kole o pisemne ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów w terminie

do dniaO.9. czerwca 2017 r. Kserokopia skargi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja postanowiła zwołać następne posiedzenie w dniu 4.2. czerwca 2017 r. celem

rozpatrzenia skargi.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.
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