
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 5/2022  w dniu 28-03-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.40 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu 

2. Beata Jessa – kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu 

Publicznego 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. WPI-aktualizacja planu.  

1.3. Analiza materiałów na sesję. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który 

powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwsza głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak i omówiła zmiany w budżecie na 

rok 2022. Dochody po zmianach wynoszą 90.633.385,90zł a wydatki 

104.865.683,90zł. 

WPF zmiany dotyczące dostosowania wielkości zadania do budżetu. nowe 

zadanie na podstawie porozumienia z zastosowaniem programu administracja 

rządowa „Za życiem”. 

Następnie zabrała głos Pani Beata Jessa, która omówiła WPI wraz z elementami 

WPF na lata 2022-2040. Strategia rozwoju powiatu wągrowieckiego, została podjęta 

uchwała w dniu 03-03-2022r. Określono w niej Tryb i harmonogram nowej strategii 

prac i powołano do prac komisje. Nowa strategia do proces bardzo złożony. Dużo 

więcej zadań, bardziej szczegółowa. Celem jest omówienie WPI od 2022-2040. 

Plany na lata 2023, 2024 i 2025. Jest całkowicie zgodny z WPF i obejmuje zadania 

inwestycyjne.  

Następnie głos zabrał Pan Michał Piechocki, który omówił WPI wg 

przygotowanego schematu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 



Protokołu. Wspomniał, że kolejne lata trzeba mieć na uwadze ale ciężko będzie je 

wesprzeć. Musimy podejmować decyzje zrównoważone np. oświata, zdrowie, 

drogownictwo. Trudno będzie uzyskać dodatkowe środki. Często są programy, które 

można realizować ale tylko wtedy jak się ma środki własne. Jednakże obecny czas 

niesie duże wątpliwości. Brakuje środków własnych. Środki zewnętrzne 58.378mln, 

wolne środki z WPF to około 134.207mln. Potrzeby w latach 2022-2040 to 

200.688tys zł, źródła finasowania 238.828tys zł. Obligacje 14.200mln, wolne środki 

WPF 134.207tys zł, środki zewnętrzne 90.421tys zł. W załączniku zadania pilne 

zostały zaznaczone kolorem niebieskim a na czerwono te, które są ujęte w planie. 

Zadania odległe zaznaczono kolorem czarnym. W ramach dobrej współpracy, ale i 

też ograniczonych środków Gminy współfinansują zadania z Powiatem w wysokości 

około 50%, co pozwala na ich realizację. Obecna sytuacja staje się coraz bardziej 

napięta, ponieważ przetargi, które są ogłaszane dla istniejących inwestycji wykazują 

bardzo wysokie ceny, co uniemożliwia ich realizację, bo Powiat nie posiada 

wystarczających środków. Inwestujemy potężne środki w oświatę, ponieważ 

subwencje są zbyt niskie. Podstawa rozwoju jest też służba zdrowia, która pochłania 

ogromne środki finansowe. Inwestycje drogowe również wymagają od nas większego 

zainteresowania, ponieważ stan dróg staje się fatalny. W tak trudnej sytuacji 

finansowej może dojść do tego, że Powiat nie będzie mógł zrealizować inwestycji już 

rozpoczętych.  

 

W dalszej części posiedzenia komisja omówiła materiały sesyjne, które mówił Pan 

Michał Piechocki Wicestarosta Powiatu. 

 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na najbliższą sesję. 

 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 

 



  
     4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 

-------------------------------------------- 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 

 


