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Protokół posiedzenia  

Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Nr 17/2022 w dniu 22 listopada 2022 roku 

 

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

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:  
lp. imię i nazwisko  pełniona funkcja w komisji podpis 

1 2 3 4 

1. Liske Michał  Przewodniczący Komisji obecny 

2. Krystyna Urbańska  Wiceprzewodniczący Komisji  obecna 

3. Justyna Michalska  Sekretarz obecna 

4. Piotr Kaczmarek  Członek obecny 

5. Małgorzata Osuch  Członek obecna 

6. Michał Piechocki Członek obecny 

7. Andrzej Wieczorek Członek obecny 

8. Robert Woźniak  Członek obecny 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: – nie dotyczy  

  

 

Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: 

1. p. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu  

 

  

Porządek posiedzenia Komisji:  

1. Sprawy regulaminowe: 

1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia. 

2) Stwierdzenie quorum. 

2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 

3. Zapoznanie z projektem budżetu powiatu na 2023 rok.   

4. Opiniowanie materiałów na sesję. 

5. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy. 

6. Zakończenie posiedzenia komisji.  

 

 

Ad. 1.1. 

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,                     

który został przyjęty jednomyślnie. 

 

 

Ad. 1.2.  

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Wszyscy członkowie byli obecni.                           

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

 

 

Ad. 2.   

Do protokołu 16/2022 z dnia 18 października 2022 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.              

Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty.  
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Ad. 3.     

Pani Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie: 

➢ przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie 

wągrowieckim na lata 2023 – 2024” 

➢ zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu. 

➢ zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 

➢ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040. 

 

Pani Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu omówiła treść projektu uchwały w sprawie projektu 

uchwały budżetowej na 2023 rok w następujących pozycjach m.in.:  

➢ dochody budżetu w wysokości 104 078 453 zł, z podziałem na: 

❖ dochody bieżące w kwocie 95 776 321,46 zł, co stanowi 92% planowanych 

dochodów      

❖ dochody majątkowe w kwocie 8 302 131,94 zł, co stanowi 8% planowanych 

dochodów      

➢ wydatki budżetu w wysokości  111 555 061 zł z podziałem na:  

❖ wydatki bieżące 98 974 274,58 zł, co stanowi 88,7% planowanych wydatków     

❖ wydatki majątkowe 12 580 786,02 zł, co stanowi 11,3% planowanych wydatków,                    

w tym: 

• wkład własny stanowi kwotę             4 068 366,08 zł  

• dofinansowanie stanowi kwotę          8 512 419,94 zł 

Ponadto pani Skarbnik przedstawiła: 

➢ planowane dochody i wydatki w 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej                                    

i wg poszczególnych zadań  

➢ planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2023 rok  

➢ planowany udział w podatkach na 2023 rok  

➢ zadłużenie oraz wydatki na obsługę długu 2020 – 2023 

➢ rezerwy ogólne i celowe na 2023 r., które stanowią kwotę 1 566 553,60 zł 

➢ rozchody budżetu na kwotę 1 300 000 zł, które dotyczą wykupu papierów wartościowych  

➢ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie (-) 7 476 607,20 zł 

(dochody: 104 078 453,40 zł – wydatki 111 555 060,60 zł) 

➢ wynik bieżący budżetu (operacyjny) w kwocie (-) 3 197 953,12 zł 

(dochody: 95 776 321,46 zł – wydatki 98 974 274,58 zł) 

a także:  

➢ relację zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 u.of.p. 

➢ informację o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań, określonego w art. 243 u.of.p. 

 

Następnie pan Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie: 

➢ zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr 

XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  w 2022 roku 

➢ ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie  pojazdów w 2023 roku 

➢ ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 

pływających w 2023 roku 

➢ określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku 

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

➢ „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na 2023 rok. 
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Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XLVI sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zgodnie z porządkiem obrad.  

 

 

Ad. 4. 

Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.  

 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji, 

dziękując wszystkim za przybycie.  

 

 

Niniejszy protokół zawiera 3 (trzy) strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza 

Komisji. 

 

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie  

osobnym pismem.   
 

 
Protokolant 

 

 
…………………………………..……………. 

(Justyna Michalska) 

Przewodniczący Komisji 

 

 
…………………………………..……………. 

(Michał Liske) 
 


