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Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich  
i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 15 /2017 w dniu 25.09.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.00 
 

L.p Imię i nazwisko 
 

Podpis 

1. Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

nieobecny 

 2. 
  

Andrzej Wieczorek 
 - Zastępca Przewodniczącego 

obecny 

 3. 
  

Piotr Pałczyński     
        - Sekretarz Komisji  

obecny  

4. 
 

Iwona Tyll    obecna  

5. Jacek Bielawski 
 

obecny  

6. Jerzy Springer 
 

obecny 

7. Michał Piechocki                          obecny  

 
 

Nieobecni członkowie komisji: 

Wiesław Ewertowski  

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 

Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 

Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR w Wągrowcu  
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1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

 

1.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 

 

1.3. Analiza  potrzeb jednostek powiatu wągrowieckiego i ich propozycje do budżetu 

na 2018 rok. 

 

1.4. Informacja na temat wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze. 
 

1.5. Omówienie materiałów na sesję.  

 

1.6. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

 

1.7. Zakończenie posiedzenia. 

 

1   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   

       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

Brak oceny 

 

 

2 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

1) Otwarcie posiedzenia Komisji – przyjęcie porządku posiedzenia Komisji 

 

 Wiceprzewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 

 Powiatu powitał gości oraz członków komisji. Podczas otwarcia obrad obecnych było 

 6 członków Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

 Członkowie komisji  przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego 

 posiedzenia komisji.  

 

2) Analiza potrzeb jednostek powiatu wągrowieckiego i ich propozycje do budżetu 

na 2018 rok. 

 

Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego przedstawił i omówił najważniejsze potrzeby 

jednostek Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok. Sekretarz poinformował, że obecnie 

poddawane analizie się propozycje do budżetu poszczególnych jednostek, na 

podstawie których Zarząd Powiatu przygotuje projekt budżetu Powiatu na 2018 rok. 

Sekretarz szczegółowo omówił najważniejsze zadania, które wymagają finansowania 

w przyszłym roku budżetowym, w tym m.in. zadania w oświacie, infrastrukturze 

drogowej, czy związane z funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu. Członkowie komisji dowiedzieli się, że w przyszłym roku planowane są 

podwyżki dla pracowników zatrudnionych w jednostkach Powiatu Wągrowieckiego. 

Szczegółowe propozycje w tym zakresie będą przedstawione w miesiącu październiku 

i listopadzie. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu Edyta 

Owczarzak przedstawiła potrzeby PCPR na 2018 rok. Wśród przedstawionych potrzeb 
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znalazły się m.in. : zapewnienie środków na realizację procesu usamodzielniania 

pełnoletnich podopiecznych rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej 

(ok. 250 tys. zł.), utworzenie jednej nowej zawodowej formy pieczy zastępczej (ok. 32 

tys. zł), dokształcanie koordynatorów, innych specjalistów (ok. 8 tys. zł.), podwyżki 

płac dla pracowników. Pani Dyrektor przedstawiła również potrzeby w ramach 

instytucjonalnej pieczy zastępczej, funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz potrzeby 

związane z prowadzeniem mieszkania chronionego. Szczegółowe informacje 

dotyczące potrzeb finansowych PCPR w Wągrowcu na 2018 rok zawarte zostały w 

załączniku do niniejszego protokołu.  

 

 

3) Informacja na temat wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze. 

 
Skarbnik Danuta Królczyk przedstawiła informację z wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego za pierwsze półrocze 2017 roku. Dochody budżetu za pierwsze 

półrocze zostały zrealizowane w kwocie 39.365.020,73 zł, co stanowi 49,51 % w 

stosunku do wielkości prognozowanej, tj. 79.513.663,53 zł. Wydatki zostały 

zrealizowane w kwocie 35.637.349,44 zł, co stanowi 36,92 % wielkości planowanej 

po zmianach 96.514.111,53 zł. W pierwszym półroczu spłacono raty kapitałowe 

kredytów w kwocie 1.702.373 zł, tj. 50 % wielkości planowanej 3.404.746 zł. Pani 

Skarbnik omówiła szczegółowo inwestycje, które zostały zrealizowane w pierwszym 

półroczu, zwracając jednocześnie uwagę członków Komisji na fakt, że niski stopień 

wykonania wydatków (36.92%) wynika z tego, że większość inwestycji 

zaplanowanych w projekcie budżetu na 2017 rok, będzie realizowana w drugim 

półroczu.  

 
 

4) Opiniowanie materiałów na sesję  

 

Sekretarz Powiatu Wągrowieckiego Radosław Kubisz omówił projekt uchwały w 

sprawie  pozbawienia dróg na terenie m. Wągrowca kategorii dróg powiatowych (ul. 

Skocka i ul. Rogozińska). Sekretarz Powiatu poinformował, że o zamiarze podjęcia 

przez Radę Powiatu Wągrowieckiego uchwały pozbawiającej kategorii drogi 

powiatowej ulicę Skocką i ulicę Rogozińską w Wągrowcu, Burmistrz Miasta 

Wągrowca został poinformowany stosownym pismem w dniu 08.08.2017r. Dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu Edyta Owczarzak omówiła 

projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/208/2017 z dnia 

29 marca 2017 roku  w sprawie    określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania w 2017 roku. Pismem z dnia 18 lipca 2017 roku,  p.o. Prezesa Zarządu 

PFRON uchylił   informację  o wysokości środków  PFRON z dnia 7 lutego b.r. oraz 

określił  wg algorytmu, po ponownym przeliczeniu,  wysokość  środków PFRON na 

2017 dla Powiatu Wągrowieckiego  na kwotę  1.687.837 zł. Decyzja  ta spowodowała 

konieczność zmniejszenia wydatków na zadania  z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych  o 18.146 zł. 
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3.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

    3.1 Zapytania 

       

      Nie dotyczy 

 

     3.2   Opinie 

 

      Nie dotyczy 

 

3.3  Stanowiska 

 

      Nie dotyczy 

 

3.4 Wnioski 

 

Nie dotyczy  

 

 

 

Protokołował                                                                  Wiceprzewodniczący Komisji 

  

  

     Piotr Pałczyński                                                    Andrzej Wieczorek 


