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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 16/2021 w dniu 17.11.2021 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18:20 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna  

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc nieobecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Tomasz Kranc  

 

2. --- 

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu  

 

5. Michał Piechocki – Wicestarosta  

 

6. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2.  Stan zaawansowania przebudowy ul. Antoniewskiej w Skokach. Plan zimowego utrzymania dróg 

powiatowych 2021/2022. 

3. Analiza projektu budżetu na 2022 rok. 

2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
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3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz gości przywitał przewodniczący, który 

przedstawił porządek posiedzenia.  
 

Ad.2.  
 

Omawianie tego punktu posiedzenia rozpoczął dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który przedstawił 

stan zaawansowania przebudowy ul. Antoniewskiej w Skokach. Dyrektor Torz objaśnił, że jest to zadanie 

wieloletnie, którego termin zakończenia, zgodnie z zapisami umowy, ustalony został na sierpień 2022 

roku. Jak podkreślił dyrektor PZD, główny wykonawca zapewnia, że prace wykonywane są zgodnie  

z harmonogramem prac. Przedstawiciel PZD poinformował również, że w związku ze zgłaszanymi 

uwagami co do obecnego stanu przebudowywanej drogi, poprosił pisemnie wykonawcę o uzupełnienie 

ubytków w drodze, tak żeby zminimalizować uciążliwość korzystania z tej drogi. Wicestarosta Michał 

Piechocki zabierając głos w tym temacie podkreślił, że jest zaniepokojony tym, że główny wykonawca 

opóźnia kontynuację rozpoczętych już prac na ul. Antoniewskiej. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

zapewnił, że na chwilę obecną nie widzi zagrożenia wykonania inwestycji w założonym terminie.  

Następnie dyrektor Torz przedstawił plan zimowego utrzymania dróg powiatowych 2021/2022,  

z podaniem zestawienia rozstrzygniętych przetargów na poszczególnych gminach na to właśnie zadanie 

(załącznik nr 1). Przy omawianiu tego tematu dyrektor PZD wyraził swoje zaniepokojenie,  

że w kolejnych latach może pojawić się problem z wyborem firm zapewniających utrzymanie dróg  

w okresie zimowym, ze względu na rosnące ceny paliwa, kosztów utrzymania pracowników oraz 

kosztów obsługi serwisowej.   

 

Ad.3.  
 

Analizę projektu budżetu na 2022 rok przedstawiła pani skarbnik Danuta Królczyk. 

Na początku pani skarbnik omówiła wszystkie zagadnienia prawne według, których tworzony  

jest projektu budżetu. Członkom Komisji BiK zostały przedstawione założenia do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej, która stanowi nieodłączny element w projektowaniu budżetu. W swoim wystąpieniu pani 

skarbnik przedstawiła radnym planowane wydatki inwestycyjne, które zostały uwzględnione w planach 

rocznych jak i wieloletnich. W trakcie omawiania subwencji i dotacji szczególną uwagę zwrócono na 

subwencję oświatową, która podobnie jak w latach wcześniejszych, według założonych prognoz wykaże 

spore braki finansowe. 

 

W finalny rozrachunku planowany budżet dla Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok zakłada dochody  

w wysokości 89 814 881,63 zł uwzględniając w tym dochody bieżące w kwocie 85 656 932 98zł  

 

Dochody z subwencji ogólnej 49 903 067,00 zł. dochody majątkowe to kwota 4 157 948,65 zł. oraz 

dochody własne w kwocie 24 124 644,91 zł. 

Z budżetu państwa zaplanowano dotację w kwocie 8 187 989,00 zł., natomiast planowane wpływy  

z innych jednostek samorządowych to kwota 2 018 390,00 zł. 

Wydatki jakie zostały uwzględnione w projektowanym budżecie opiewają na kwotę 104 047 179,63 zł. 

uwzględniając w tym wydatki bieżące 87 131 262,66 zł., w których główną pozycje zajmują 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Projekt budżetu zakłada wydatki majątkowe w kwocie  

16 915 916,97 zł, z których na inwestycje zaplanowano kwotę 13 121 944,76 zł. 
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Reasumując dochody i wydatki w planie budżetu przewiduje się deficyt na poziomie  14 232 298 zł. 

Członkowie Komisji BiK przyjęli protokoły nr 13,14,15 z poprzednich posiedzeń Komisji. 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.  

 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

BRAK 
 

 
 

Wnioski 
 

BRAK 

 

  
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


