
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 2/2022  w dniu 14-02-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.45 
 
 
 

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 obecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. ------------------------- 

2. ------------------------- 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Beata Żołnierowicz – Dyrektor DPS w Srebrnej Górze 

2. Robert Torz – Dyrektor PZD w Wągrowcu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. DPS – sprawozdanie z działalności za 2021 rok i plany na 2022 rok. 

1.3. Informacja o realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg za 2021 rok. 

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 zdalne rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, 

który powitał wszystkich obecnych członków i gości. Następnie przewodniczący 

sprawdził obecność członków Komisji w zdalnym posiedzeniu. Członkowie potwierdzili 

swoją obecność – zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną przez 

Przewodniczącego. 

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

Pierwsza głos zabrała Pani Beata Żołnierowicz i omówiła min. 

Plan wydatków na 2021 rok wyniósł  3.005.041,36 zł, w tym : 

• kwota 2.635.001,00 zł środki własne, 

• kwota    35.919,72 zł  środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 

• kwota 312.009,44 zł  dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego na 

mieszkańców finansowanych na tzw. ”starych zasadach”, 

• kwota 22.111,20 zł dotacja celowa Wojewody Wielkopolskiego wg umowy nr 

288/DPS/BIEŻĄCE/RC1/2021 z dnia 27.10.2021r. 

 

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na działalność jednostki przeznaczono 

kwotę 3.004.786,76 zł, co stanowi 99,9 % wykonania planu wydatków. 

 

Plan dochodów budżetowych na 2021 rok wyniósł  2.538.201,00 zł. 
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W okresie 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykonano dochody na kwotę 

2.550.053,77zł, co stanowi 100,47 % planowanych dochodów. 

W DPS zatrudnionych jest 38 pracowników. W obecnej chwili 59 mieszkańców na 

60 miejsc. 8 mieszkańców przebywa na starych zasadach finansowych. Koszt 

utrzymania 1 osoby w 2021 roku to 4050zł Koszt wyżywienia było 9,20zł a obecnie 

9,30zł.  Sprawozdanie to stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

 

Następnie głos zabrał Pan Robert Torz, który przedstawił Informację o 

funkcjonowaniu i realizacji zadań w 2021r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Wągrowcu, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Pan dyrektor na wstępie przedstawił podstawy prawne zarządzania drogami 

powiatowymi w Powiecie Wągrowieckim a następnie omówił realizację zadań w 

Powiatowym Zarządzie Dróg za rok 2021 oraz zadania jakie wykonują pracownicy jego 

jednostki na co dzień (wycinka drzew i zakrzaczeń, wymiana znaków oraz remonty 

cząstkowe nawierzchni dróg, wydawanie decyzji i uzgodnień opracowywanie 

wniosków….. ) , pan dyrektor omówił również  złożone wnioski w roku ubiegłym oraz 

zadania drogowe które zostały zrealizowane w 2021 i te realizowane takie jak ul. 

Antoniewska w Skokach oraz ul. Grzybowa w Wągrowcu.  

Omówione zostały również i przedstawione wnioski złożone z dofinansowaniem 

zewnętrznym w ramach rządowych programów rozwoju i przebudowy dróg lokalnych. 

Następnie dyrektor przedstawił strukturę organizacyjną Powiatowego Zarządu 

Dróg oraz pracę sprzętu drogowego jaką wykonano w roku ubiegłym, ponadto 

omówiono stronę internetową PZD znajdującą się pod adresem 

www.pzdwagrowiec.pl. (Na przedmiotowej stronie można znaleźć bieżące informacje 

z funkcjonowania zarządu dróg, takie jak: prowadzenie inwestycji, remontów dróg, 

utrzymania zimowe dróg, wytyczne i komunikaty o stanie warunków na drogach, 

zamówienia publiczne itp. oraz zasięgnąć informacji, który z pracowników PZD 

prowadzi poszczególne sprawy związane z utrzymaniem dróg. Znajduje się też 

zakładka umożliwiająca pobranie dostępnych wniosków, które składa się do zarządu 

dróg w celu załatwienia spraw.) 

http://www.pzdwagrowiec.pl/


Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 20/2021 z 20-12-2021r. 

pozytywnie – (6 głosów za i 2 wstrzymujące się). 

 

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

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

 
      4.3  Stanowiska. 

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

4.4  Wnioski 
 

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

 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono zdalne posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

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

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 


