
BRZ.0012.6. 30 .20J8

Protokdl r 30/2018

z posledzenia Korni ji Rewizyjnej'

w dniu 23 maja 2018r:

Posiedzeni . otworzył o godz. 1.,011 przewodniczący Komisji Orz gorz Fiałko ki, powitał

wszystkich z brat ych, stwierdził, ]J: Korni ~a posiada qUOIT m. Ponadto w posi edzeniu

uczestni zyli:

- 1arek Banaszewski - Wicestarosta olski

- Zygmunt Sołtyslak- karbnik

- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów

- Mariola Jóźwiak- . aczelnik Wydziału Gospodarki ieruchomościarni

- Lilla Urbaniak - Główny specjali ta d', pracowniczych

- D rota Orchowska- R dca. prawn 7

~Andrzej Tomczyk -' ekretarz Powiatu

Lista obe ności stanowi załącznik nr t do protokołu,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następuj" cy porzad k posi dzenia:

l. prawozdanie z wykonania budżetu powiatu kol kiego za 2017r. wraz z opinią R gionalnej Izby

Obrachunkowej o tym prawozdaniu

2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

3. Informacja o stanie mieni. powiatu kolskiego.

4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 20171".

5. Kontynuacja lematu wy ieku danych o sobowych z SP ZOZ w Kole.

Ad I. prawozdaliic z ykonania budżetu powiatu kolskiego za 2017r. wraz z opinią

Regiona.lnej Izby Obrachunkowej o tym sprawezdaaiu,

aezelnik W działu inansów - Amelia Woźniak przedstawiła ogóln dane o budżecie powiatu za

201 7 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu \VSZ stki b zmian wprowadzar ych do budżetu w ciągu

roku plan iwykonanie wyniosły:

l. plan dochodów w wysokości 87 712 681,43 zł wykonano 84 980 062.53 zł, co stanowi 96,M8%

2. plan wydatków w wysokości 97 371 9-475 zł, wykonano 81 050533,71 zł, co stanowi 83,24 %

niskie wykonanie wydatków rnaiatkowych wynika z:



- zaangażov ania prac proc duraln ch do rozpoczęcia planowań j inwestycji pn.: ,Budowa odcinka
drogi powiat wej nr 3206P Łuczywno- Drzewce

- rozstrzygnięcia przetargu na 'wyłonienie konawcy na przebudowę P ZOZ \'l Kole nastąpiło w

IV kwartale 20 17r. a ydatki b dą pono 'zon \v 2018r.

- tego, ze wydatki majątkowe na projekty pn. owo ze ne technologie w k. ztałceniu zawodowym

elem ntem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckie o i kolskiego" i

••Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publiczn; ch oraz uruchomienie elektronicznych u ług

publicznych" przewidziań są do realizacji w 2018r.

3. plan przychodów w wysoko .ci 10 6T 337,24 zł, wykonano 10 676 327,49 zł.

4. plan rozchodów] 01606392 zł ". konanie l 01606392 zł

W wyniku r alizacji budżetu za 20 17 rok pov stała nadwyżka budżęto a 'N wysokości 3 929 528 82

zł, wob c planowanego def tu budżetu w wysokości 9659273,32 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu admini traeji rządowej-

8 603 559,76 zł co stanowi 96 34%.

- Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżą e realizowane przez PO\! iat na

podstav ie porozumień z jst: -plan 65000 zł, wykonano 64770,69 zł. co stanov i99,65 %

- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu

terytorialnego na dofinanso anie własn; ch zadań bieżących plan 92 200 zł. wykonanie 82 009 99

zł, co tanowi 88 95%

- Dotacje celo e otrzymane Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j 't na dofinansowani

wla nych Z~\daI1inw stycyjnych i zakupów inwestycyjn ch plan 3 l07 166,00 zł, konanie

3 064 20'",61 co tanowi 98 62 %

aczelnik Wydziału Finansów - . melia Woźniak omówiła także zobov iązania i należności

wymagalne wg sprawozdań z wykonania budżem powiatu za 2017 rok. Zgodnie ze .prawozdaniem

Rb-Z w P wiecie wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 08'0 92633 zł oraz potencjalne zobov iązania

z tytułu udzielcnych por czeń w wy tokości 5 571 508 80 zł,

Realizacja planu wydatków w po. zczególny h działach przed Ławia. ię następująco:

Transport i łączność - 140"'8209,56 zł tj. 67.,47%

Gospodarka mieszkaniowa - ] ] 7 539 22 zł, tj. 87 96%

Działalność usługowa - 760 638 63 zł. tj. 41 39%

Administracja publiczna - 9 800 606,] 5 zł, tj, 95 61%

Obrona narodo a - 6200.zł tj,] 00%

Bezpi czeństwo publiczne i chrona przeciwpożar wa - 477545496 zł tj. 96.92%



Wymiar sprawiedliwości - 247 364~]8 zł, tj, 98,n%

Obsługa długu publicznego - 803_9.12 zł. tj. 784%

O 'wiata iwychowanie - 27038 087.46 zł tj. 94,63%

Ochrona zdro la - l 903 <)36,96zł, tj. 30 62%

Pornoc społeczna - 5912219.22 zł, tj. 96,90%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczn j - 341072081 zł. tj. 9282%

Edukacyjna pieka wychowawcza - 9887284,84 zł, tj. 99,30%
Gospodarka komunalna iochrona środowiska - 309533,92 zł, tj. 64,42%

Kultura i ochrona dzi dzictwa narodów go - 208060,84 zł, tj. 903C)%

Kultura fizyczna i port - 87798 28 zł, tj. 83.486%

Dy kusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że R gionalna Izba Obrachunkowa

w Pozn mu Uchwałe Nr SO-0954/29/5fKo/2018 z dnia 17 kwietnia 20 lS roku wyraziła pozytywną

opmię prz dłoźonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego spra ozd niu z wykonania budżetu

Powiatu Kolskiego za _017 rok (opinia stanowi załęczni nr 2 do protokołu).

Ad 2. prawozdanie finansowe za lO1.7r.

prawozdanie finansowe za 2017r. przedstawiła a żelnik Wydziału Finansów Am lia "\ oźniak,

Bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 3l grudnia 20171'. zbiorczy

bilans jedno ki budżetox ej ] samorządów go zakładu budżetowego, zhior zv rachunek zysków'

trat j dnost i, zbiorcz zestawienie zmian w funduszu j dnostki, Komisja nie wno iła uwag. Bilans

. ta aowi załącznik nr 3 do protokołu.

d.3. Informacja o tanie mienią pov Iatu J ol 'kiego

Informację o stanie mienia POWIatu Kolskiego przedstawiła 1)( czetnik Wydziału Gospodarki

ieruchomoś iami Mariola Jóźwiak, Zasób majątku Po ia li obejmuje nieruchomości znajduj ce

ię w trwałym zarzadzie jedno 'tek organizacyjnych, użyczeniu najmi f dzierza ach. Zestawi nie

mienia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia 20] 7r. obejmuje:

5 grunty rolne - 12, 5671 ha o wartości 424 486 10 zł

~grunty zab dov ane -1 7,2 .)7 ha o wartości 71 030 375,94 zł

- drogi wewnętrzne- O6'"O] ha o' artości 40 991 52 zł

Ponadto w trwałym zarz dzie Powiato ego Zarządu Dróg w Koje są drogi powiatowe o łącznej

wartości 5765178 ha o wartości 10 675366,22 zł.

W 201 71'.powjat kols i nabył:



\"/ drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomo 'ci gruntowe zajęte pod drogi

powiatowe o łącznej pow 0;2939 ha iwarto ści 4 511.~ozł
- w następstx je zmian w ewidencji gruntów przybyło o 1 8077 ha nieruchomości zajętych pod

drogi powiatowe;

- w drodze dec zji Wojewody Wiei opel kiego 2 nieruchomości gruntov e położone w Babiaku

zaj te pod drogę publiczną będące w u tkowaniu wieczystym Gminnej półdziehii .Samopomoc

Chłopska;'. o łączu j powierzchni O0072 ha i, artości 107.00 zł.

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi zał cznik nr 4 do protokołu.

d 4. Kontrola wybranego zamówienia publi,CZDcgo udzielonego w 2017r.

Komisja rewizyjna, przeprowadziła kontrol , w Referacie ds. Inwestycji i Zamówień

Publiczn I h w zakresie zamówień publicznych udzielon ch roku 20]7 T. a pod 'lawie

przędłożon ch zestawień z udzi lonycli zan ówień stwierdzono że w roku 2017 przeprowadzono

19 postępowań. na łącznie 27 zadań, z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.

Postępowania te zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach 18-tu

zadań zostały podpisane urno ItIyz Wykonawcami. Spośród 19 po t powań, trzy były po tarzane z

uwagi na to iż wcześni Jsze były unieważniane.

Szczegółową kontrolę przeprowadzono, na. postępowaniu pod nazwą "Dostawa i montaż

wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi

'v ZST Kole", Zadanie realizowane w ramach proj ktu: "Nowoczesne technolo ie w kształceniu

zawodów m elementem rozwoju go p darczego obszaru funkcjonalnego powiatów tur okiego i

kolskiego" Wielkopolski Regionalny Program Op racyjny na lata 2014-2020. Oś Priorytetewa 9

" nfrastruktura dla kapitału ludzki go" j Działanie 9.3 "Inwestowanie 'v rozwój infrastruktur

edukacyjnej i zkolenio et, Poddziałanie 9.3.2 IIInw stewani w rozwój infrastruktury kształc nia

zawodowego". Wartość szacunkowa zamó lenia publicznego l~7_734.90 zł brutto, wyliczona rzez

zkołę na podstawi. rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu, \ Dzienniku Ul~Z dowym Unii

Europejskiej, opublikowano W dniu 21 grudnia 2017 r. umer ogło zenia 2017! 245-5]"263.

pecyfikację istotnych warunkóv zamówienia la stronie BJP taro twa wraz z ogło zeniern o

zamówieniu, umieszczono tego samego dnia tj. 21 grudnia. Ogło zenie o zmiani t minu składania

ofert z 29 stycznia na 05 lutego 20 L8 r. opublikowano 26 tycznia 20 ł 8 T, Do dnia na jaki został

wyznaczony termin kladania o ert tj. 05 lutego 2018 r., złożono dwie of rty, Kryredan i ocen

ofert była cenił, gwarancja. na dostarczony sprz t oraz termin wykonania zamówienia. Komisja

rewizyjna. zanotowała, iż wpłynęłj zapytania do tre ści WZ dotyczące opisu przedmiotu

zamó lenia, Zamav iający odpowiedział na zapytania. modyfikując również opis przedmiotu

zamówi nia, W dniu ]6 lut go 2018 T. wezwano W konawcę do uzupełnienia o erty, Dokumenty



zostały uzupełnione w terminie, \V dniu 26 lutego przesłano pisma rozstrzygające, ego samego

dnia informacja o wyborze najkorzy tniejszej .06 rty została umie szczona na uronie BlP tarostwa,

Odwołań od dokonanego wyboru nie stwierdzono. ~tosowną umowę z \\1 branym wykonawcą

podpisano w dniu 13 marca 2018 r. Ogłoszenie o udzi leniu zamówienia opublikowane \ w

Dzienniku rzędów ..m Unij Europejskiej \ dniu 17 marca 2018 r. pod numerem 20] 7/ 054-

]20 ~')8 (ze t wiene postępowań oud: ielenie zamówień publicznych w 20"17. Oraz ze. ta ienie

postepov ań o udzi Jenie zarnówiń publi eznych w 20] 7r. a podstawie regulaminu do Otys. Euro

tanowi. załącznik nr do protokołu).

Ad S, ontynuaeja tematu w cieku dan. ch osobowyeh z P ZOZ \ r Kole

Komisja re, izyjna zapoznała si treścią protokołu z po iedzenia Komisji z dnia 2-.04.2018r. nie

wnosząc do niego uwag i poprawek. .yrn samym protokół został prz, jcrty i podpisany. Komisja

zredagowała pytania do dyrektora SP ZOZ w Kole lpismo stanox i załącznik nr 6 do proto ołu),

jednocześnie zobligowała dyrektora do odpov iedzi na zadane p tania terminie 14 dni od dnia

otrzymania pis na, Po uzy kaniu odpowiedzi ze szpitala zostanie udzielona odpowiedź do Ministra

Zdrowia.

Na tym zakończono pcsiedzeni

ł'odp,i:sy ezłonków KODl.isji i ....._()•.

l. Grzegorz Fmlko",r ki _0'1.A"""-._.-.-.......•~~

2. Albin Rudnjak-

3. Rafal Ławalczak-
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