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Protokół z posiedzenia  

Komisji Rewizyjnej  
Nr 17/2021 w dniu 16 listopada 2021 roku 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 15:00 zakończono o godz. 15:55 

 

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

1 2 3 4 

1. Justyna Michalska Przewodniczący Komisji obecna 

2. Liske Michał Wiceprzewodniczący Komisji  obecny 

3. Łukasz Wachowiak  Członek nieobecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. p. Łukasz Wachowiak.  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

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 projektu budżetu powiatu na 2022 r. 

4. Przygotowanie projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r. 

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. Nieobecny był p. Łukasz Wachowiak.  

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Na sekretarza dzisiejszego 

posiedzenia została wybrana p. Justyna Michalska.  

 

Ad. 2.   

Do protokołu 16/2021 z dnia 19 października 2021 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  

 

Ad. 3.   

Pani Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu przedstawiła w formie multimedialnej dokument              

pn.„Projektu budżetu powiatu na 2022 rok” i omówiła treść projektu uchwały Nr 663/2021 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na 2022 rok w następujących pozycjach m.in.:  

➢ dochody budżetu w wysokości 89 814 881,63 zł, z podziałem na: 
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❖ dochody bieżące w kwocie        85 656 932,98 zł      

❖ dochody majątkowe w kwocie    4 157 948,65 zł 

➢ wydatki budżetu w wysokości 104 047 179,63 zł z podziałem na:  

❖ wydatki bieżące         87 131 262,66 zł   

❖ wydatki majątkowe   16 915 916,97 zł, 

dochody budżetu i wydatki budżetu zostały przedstawione odpowiednio w Załączniku nr 1 i 2 

➢ dochody i wydatki związane z ochroną środowiska – tj. Załącznik Nr 6 

➢ przychody budżetu w łącznej kwocie 16 466 582 zł – tj. Załącznik Nr 7 

➢ rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 234 284 zł – tj. Załącznik Nr 7 

➢ deficyt w kwocie 14 232 298 zł, które stanowi per saldo między przychodami a 

rozchodami 

➢ planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu – tj. Załącznik Nr 5 

➢ limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych do kwoty 16 200 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku 

budżetowego przejściowego deficytu              do kwoty 2 000 000 zł,  

➢ upoważnienia dla Zarządu Powiatu, dla określonych zdarzeń gospodarczych 

występujących w ciągu          roku budżetowego  

➢ planowanych rezerw, w tym:  

❖ rezerwa ogólna 105 000,00 zł 

❖ rezerwa celowa    3 562 129 zł.  

Projekt przedmiotowej uchwały zawiera również kwotę 8 000 000 zł, dla której Zarząd Powiatu 

może samodzielnie zaciągać zobowiązania.  

 

Również Pani Skarbnik również omówiła dochody i wydatki budżetu określone jako: 

➢ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami i dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy 

porozumień z organami administracji rządowej – tj. Załącznik Nr 3  

➢ dotacje celowe na realizację zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień             

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – tj. Załącznik Nr 4 

 

Ponadto pani Skarbnik omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022 – 2040, który został przedstawiony Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej celem zaopiniowania.  

 

Ad. 4.   

Komisja Rewizyjna wstępnie ustaliła i przygotowała projekt planu pracy na 2022 rok, który 

szczegółowo zostanie omówiony na XXXVI sesji Rady Powiatu w miesiącu grudniu.  

 

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 

 
…………………………………..……………. 

 (Justyna Michalska) 


