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Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

Nr 10/2022 w dniu 15.06.2022 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17:30 
 

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 nieobecny 

7. Tomasz Kranc nieobecny 

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna  

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Tomasz Kranc  

 

2. Leszek Zdrzałka  

 

3. ---  

 
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Ewa Szczepaniak- Skarbnik Powiatu.   

 

5. Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  Publicznego. 

 

6. ---   

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Analiza wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz przyjęcie Raportu o stanie Powiatu.    

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.  
 

 Wystąpienie rozpoczęła pani Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  

Publicznego od przedstawienia Raportu o stanie Powiatu. Pokrótce radnym zostały wyjaśnione wszystkie 

aspekty prawne obligujące do przygotowania takiego raportu.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności 

realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego. Raport 

sporządzony został w oparciu o materiały przygotowane przez kierowników jednostek organizacyjnych 

powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego. 

Raport o stanie Powiatu zawiera następujące materiały dotyczące szczegółowych działań: 

I. Finanse powiatu 

1. Bilans wykonania budżetu JST w 2021 roku 

2. Plan wielkości budżetowych po zimnach na dzień 31.12.2021 oraz ich wykonanie 

3. Przychody i rozchody 

4. Wykonanie wydatków budżetu w 2021 roku z wyszczególnieniem grup wydatków 

5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2021 

6. Realizacja dochodów ogółem w 2021 roku z wyszczególnieniem źródeł 

7. Wydatki budżetu w 2021 roku 

II. Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku 

III. Realizacja programów i strategii 

1. Realizacja programów i strategii przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu  Szpitala ZOZ w Wągrowcu 

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

- Poznańska Kolej Metropolitarna 

- Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu - zintegrowana pomoc medyczna, 

społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego” 

- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Wągrowcu 

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  

- Przebudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) 

- Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała 

Wełna 

- Powiatowy Program Ochrony Środowiska warz z informacją o wykonaniu zadań Wydziału Ochrony 

Środowiska i Leśnictwa 

- Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

- Program profilaktyki HPV 

- Promocja zdrowia 

- Pomoc prawna 

2. Realizacja programów i strategii przez Jednostki Organizacyjne Powiatu Wągrowieckiego 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

b) Powiatowy Urząd Pracy 

c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 

e) Zespół Szkół w Gołańczy 

f) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 

g) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu  
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IV. Oświata i edukacja 

1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna 

3. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu 

V. Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu 

1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

3. Zadania z zakresu turystyki 

4. Zadania z zakresu promocji 

VI. Współpraca powiatu z innymi podmiotami 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

3. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” 

VII. Drogi publiczne i komunikacja 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

2. Wydział Komunikacji  

3. Organizacja ruchu 

VIII. Rynek Pracy 

IX. Polityka senioralna 

X. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

XI. Administracja architektoniczna – budowlana, geodezja, kataster, gospodarka 

nieruchomościami i mienie powiatu 

1. Administracja budowlana 

2. Geodezja i kataster  

3. Gospodarka nieruchomościami i mienie powiatu 

XII. Bezpieczeństwo publiczne 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii  

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej  

3. W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

XIII. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim w 2021 roku. 

 

Zdecydowaną część omawianego tematu radni poruszali już na wcześniejszych posiedzeniach Komisji 

BiK, gdzie poszczególni kierownicy, dyrektorzy i szefowie służb, inspekcji i straży szczegółowo 

omawiali materiały zawarte w Raporcie.  

Do przedstawionego Raportu o stanie Powiatu za 2021 roku członkowie Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji nie wnieśli zastrzeżeń.  

Analizy wykonania budżetu powiatu za 2021 rok dokonała pani Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu.  

Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację: 

- zadań własnych, 

- zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, 

- zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia, 

- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

 

Budżet  powiatu  został  zatwierdzony  przez  Radę  Powiatu  Wągrowieckiego  w  formie  Uchwały Nr 

XXV/216/2020  Rady  Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w kwocie 91.740.688,48 zł 

po  stronie  dochodów,  w  tym:  dochody  bieżące  w  kwocie 85.447.742,98  zł i dochody  majątkowe w 

kwocie 6.292.945,50 zł oraz w kwocie 104.147.905,48 zł po stronie wydatków. 

 

Budżet po zmianach na 2021 rok zamyka się kwotą 95.319.056,85 zł po stronie dochodów, w tym: 

dochody bieżące w kwocie 89.651.153,52 zł i dochody majątkowe  w kwocie 5.667.903,33 zł oraz w 

kwocie 115.890.482,69 zł  po  stronie  wydatków. 
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Dochody za 2021 rok zostały zrealizowane w kwocie 95.696.813,67 zł, co stanowi 100,40 % wielkości 

planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 91.148.743,62 zł i dochody majątkowe w 

kwocie 4.548.070,05 zł.  

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.632.868 zł,  co stanowi  100% wielkości  planowanej  po  

zmianach, z  tego z tytułu  spłat  zaciągniętych krajowych kredyt ów zostały zrealizowane w kwocie 

1.366.286 zł, oraz z tytułu  przelewów na rachunki lokat w kwocie  2.266.582 zł.  

 

Wydatki zostały zrealizowane w  kwocie 105.884.415,27 zł, co stanowi 91,37 % wielkości planowanej po 

zmianach 115.890.482,69 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich  naliczanymi 

zrealizowano  w kwocie 57.733.632,05 zł, co stanowi 99,10%  wielkości planowanej 58.259.017,55zł  

i 54,53 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 

jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 16.704.705,72 zł, co stanowi  93,57 % wielkości 

planowanej,  tj. 17.852.826,41zł i 15,78 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków .  Dotacje  

udzielone z  budżetu  powiatu  na  działalność  bieżącą zrealizowano  w  kwocie 4.695.144,88 zł, co  

stanowi  98,87% wielkości planowanej, tj. 4.748.970,35zł i 4,43% w stosunku do ogółu wykonania 

wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4.035.028,95 zł, tj. 97,10 % 

wielkości planowanej 4.155.696,99 zł i 3,81 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. 

 

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 420.511,16 zł, tj. 87,26 % wielkości planowanej 

481.898,80 zł i 0,40 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały 

zrealizowane w kwocie 21.949.108,04 zł, tj.  74,73 % planu wynoszącego 29.371.870,35 zł i 20,73 % w 

stosunku do ogółu wykonania wydatków. 

 

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 

 

……………………………………… 
 


