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Protokół posiedzenia wspólnego 

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej  

 

Nr 14/2021 w dniu 21 września 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 18:15 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osuch  Członek obecna 

6. Michał Piechocki Członek obecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: – nie dotyczy.  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

1. p. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum i wybór sekretarza posiedzenia. 

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

3. Analiza wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za I półrocze 2021 r. 

4. Opiniowanie materiałów na sesję.  

5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

6. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Lista obecności stanowi załącznik nr 1                      

do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 13/2021 z dnia 14 września 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił                        

poprawek. Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty – z głosami wstrzymującymi się                    

osób nieobecnych na ostatnim posiedzeniu Komisji tj. pani Krystyna Urbańska                                       

i pan Piotr Kaczmarek.  

 

Ad. 3.   

Komisja Edukacji (…) zapoznała się z informacją multimedialną, która została przedstawiona 

szczegółowo przez panią Danutę Królczyk – Skarbnik Powiatu.  
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Pani Skarbnik przedstawiła wykonanie budżetu Powiatu za I półrocze br., w tym:  

 

 wykonanie dochodów w badanym okresie na kwotę 51 046 841,20 zł wraz ze 

wskazaniem źródeł realizacji dochodów oraz strukturą tych źródeł   

Dochody bieżące zostały zrealizowane w ww. okresie w kwocie 49 180 393,66 zł, 

natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowiły kwotę 1 866 447,54 zł. 

 

 wykonanie wydatków stanowiło kwotę 49 955 764,33 zł wraz z wyszczególnieniem 

grup wydatków w poszczególnych rozdziałach oraz strukturą tych wydatków 

 

Następnie pani Skarbnik przedstawiła przychody, rozchody (z informacją dot. planu                                  

i wykonania) i wynik budżetu za I półrocze 2021 r. oraz poziom zadłużenia.  

Ww. informacja stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

 

Ad. 4.  

Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w  sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 rok.  

 

Następnie pan Michał Piechocki – wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego omówił          

projekty nw. uchwał w sprawie:  

 zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 RPW z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania 

w 2021 r.  

oraz 

 pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626, ul. Lipowa w Wągrowcu. 

Następnie pan Michał Piechocki przedstawił informację o urządzeniach grzewczych jednostek 

powiatowych wg staniu na dzień 14 września 2021 r.  

 

 

Ponadto przedstawiciele Obywatelskiej Inicjatywy Obywatelskiej przedstawili projekt                

uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów                      

w miejscowości Nowe przez Ekoenergia Wągrowiec sp. z o.o.  

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XXXIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego.  

 

Ad. 5.   

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy – brak.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie 

Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 2 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji. 

 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   

 
Protokolant 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


