Rada powiatu Kolskiego
ul. Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.OO12.6.4.2020
Protokół Nr 12 /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 22 maja 2019 r.

Posiedzenie

otworzyła

o godz.

powitała

wszystkich

zebranych,

Komisji

(wszyscy).

Ponadto

1200 przewodnicząca

stwierdziła,

w posiedzeniu

Komisji

iż w posiedzeniu
uczestniczyli

Alicja Wapińska,

uczestniczy

Skarbnik

6 członków

Powiatu

Zygmunt

Sołtysiak. 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 2019 rok i wystąpieniem z wnioskiem o

o

udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2019 rok.
Komisja Rewizyjna

kontynuowała

rozpoczęte w dniu 15.05.2020r. rozpatrywanie

sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2019r. oraz sprawozdań finansowych
za2019r.
Komisja dokonała analizy dokumentów w Wydziale Finansów. Komisja dokonała analizy
umów kredytowych i sprawdziła zgodność z ewidencją księgową na kontach analitycznych do
konta 134 - "Kredyty bankowe". Komisja ustaliła, że zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku
z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wyniosło 4 443 798,49 zł z czego:
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 398329,71 zł (umowa nr 21/10/2844/2010
zawarta w dniu 11 października 2010 r.)
- ING Bank Ślqski, Centrum w Poznaniu 845 468,78 zł ( umowa nr 682/2011/00005009/00
zawarta w dniu 27 lipca 2011 r.)
- Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie - 3 200 000,00 zł (umowa nr IZP 273.25.2017
zawarta w dni u 18 grudnia 20 17 r.)
Komisj a sprawdziła potwierdzenia sald na dzień 31.12.2019r. otrzymane z banków i
ich zgodność z ewidencją księgową na kontach analitycznych

do konta 134 - "Kredyty

bankowe". Ze środków budżetu powiatu w 2019 r. w wymaganych terminach spłacono raty
zaciągniętych kredytów w wysokości 1 221 063,92 zł oraz odsetki w kwocie 112843,73 zł.
Zobowiązania

powiatu z tytułu poręczenia udzielonego SP ZOZ w Kole na zaciągnięcie

2 kredytów bankowych wraz z odsetkami wyniosło 5 387804,80 zł i będzie obciążać powiat
do roku 2025. W 2019r. powiat zabezpieczył w budżecie środki w wysokości 935 844,80 zł
na ewentualne zadłużenie wymagalne z tytułu spłaty kredytów przez SP ZOZ w Kole. Z tego
tytuł powiat nie poniósł żadnych kosztów.

Komisja Rewizyjna z tego tytułu nie wniosła żadnych uwag.
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.
Przewodnicząca

Komisji Rewizyjnej Alicja Wapińska postawiła wniosek o podjęcie

uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu
powiatu za 2019 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego
absolutorium za 2019 rok. W głosowaniu uczestniczyło 6 członków Komisji, wniosek został
przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie:
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Podpisy członków Komisji:
l. Alicja Wapińska-

.

2. Radomir Piorun-

.

