
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 15/2022 w dniu 17-11-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16,00  zakończono o godz.17,00 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 
 
 
 
 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1.  Ewa Szczepaniak – Skarbik Powiatu 

 
 
 
 



 

 

1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Omówienie tematu posiedzenia 

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 rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll, która 

powitała wszystkich członków komisji oraz panią skarbnik  a następnie 

przedstawiła porządek obrad oraz temat dzisiejszego posiedzenia komisji. 

 
Analiza projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023rok. 

 
 
  

        Temat ten przedstawiła i omówiła pani Ewa Szczepaniak Skarbnik 

Powiatu, pani skarbnik na wstępie wyjaśniła podstawę do opracowania 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego oraz 

projektowania uchwały budżetowej na 2023 rok, wartości planowane na 

koniec III kwartału 2022 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego za lata 2021 i 2020 oraz Wytyczne Ministra 

Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników 

makroekonomicznych, będących podstawą budowania projektu budżetu. 

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Powiatu 

Wągrowieckiego wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury 

gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji 

(CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków 



 

Powiatu Wągrowieckiego, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym 

metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości 

właściwą politykę finansową jednostki. 

 

      W projekcie budżetu na rok 2023 planuje się dochody w wysokości 

104.078.453,40zł. W tym dochody bieżące na kwotę 95.776.321,46zł.a 

dochody majątkowe to kota 8.302.131,94zł. Natomiast wydatki w budżecie 

na rok 2023 planuje się w kwocie 111.555.060,60zł.z czego wydatki 

bieżące to kwota 98.974.274,58zł. W tym na wydatki jednostek 

budżetowych to kwota ponad 85 milionów złotych  z czego na 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 63.970.147,06zł, 

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 21.139.340,43 zł, 

dotacje na zadania bieżące - 4.899.383,00 zł,  wydatki majątkowe w 

wysokości - 12.580.786,02 zł, z tego:  inwestycje i zakupy inwestycyjne – 

12.580.786,02zł. 

Bilans planowanego budżetu na przyszły rok zamyka się deficytem na 

kwotę -7.476.607,20 zł. który to zostanie sfinansowany przychodami z 

wolnych środków oraz przychodami z emisji papierów wartościowych, w 

budżecie planowane są również rezerwy z czego rezerwa ogólna  w 

wysokości 211.625,00zł,oraz celowa na kwotę 1.254.928,60zł.   

Po przedstawieniu projektu budżetu członkowie komisji omawiali   wydatki 

na służbę zdrowia, oświatę oraz projekty inwestycyjne związane z 

dotacjami z rządowych programów wsparcia, na przebudowę drogi 

powiatowej  Mirkowice - Gruntowice 1 195 631,94 zł,  Remont drogi 

powiatowej  Krzyżanki – Gołańcz 2 744 000,00 zł. Remont drogi 

powiatowej I etap odc. Kamienica - Kopaszyn... 3 040 000,00 zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Wągrowiec-Rąbczyn do granicy 

województwa kujawsko-pomorskiego 522 500,00 zł oraz dotacja  na 

przebudowę obiektów w Komendzie Powiatowej  PSP w Wągrowcu na 

kwotę 800tyś.zł. 

 

 

 

 

 



 

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 Zdrowia Polityki 
Społecznej i Rynku Pracy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


