
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr11/2022  w dniu 27-06-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.20 
 
 
 

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 

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

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Wykonanie budżetu za 2021 rok  

1.3. Opiniowanie 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 WPF wraz z 

autopoprawką oraz zmiany w budżecie na rok 2022 z autopoprawka. 

 
Następnie Pani Skarbnik przestawiła Informację  z wykonania budżetu powiatu za 

2021 rok. Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację: zadań własnych, 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz 

zadań przejętych przez powiat do realizacji w drodze umowy lub porozumienia i zadań 

realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

PLAN 
Dochody  91 740 688,48zł 
Wydatki 104 147 905,48 
 
PLAN PO ZMIANACH 
Dochody  95 319 056,85   (+ 3 578 368,37) 
Wydatki  115 890 482,69  (+11 742 577,21) 
 

 



Budżet  powiatu  został  zatwierdzony  przez  Radę  Powiatu  Wągrowieckiego 

w dniu 22 grudnia 2020 r. w kwocie 91.740.688,48 zł. Z czego 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. 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  2.266 582,00 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. Natomiast 

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. 
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 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała opinię pozytywną o 

przedłożonym przez zarząd sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z 

informacją o stanie mienia Jednostki. 

 

 

W dalszej części posiedzenia Komisja analizowała materiały na najbliższą sesję i  

zaopiniowała je pozytywnie. 

 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 10/2022 z 23-06-2022r. 

pozytywnie – (7 głosów za). 

 

 

 

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

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

 
  
     4.3  Stanowiska. 

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

4.4  Wnioski 
 

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

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 


