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Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 7/2022 w dniu 22.04.2022 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.30 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca,    

 sekretarz komisji 

obecna 

3.             Piotr Kaczmarek - Sekretarz 

 

nieobecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc nieobecny 

7. Leszek Zdrzałka obecny  

8. Jerzy Springer obecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Piotr Kaczmarek 

2. Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki. 

 

  Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

1. dr. Dariusz  Stoll -  kierownik  Biura Bezpieczeństwa  i Zarządzania  Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu,  

2.  Edyta Owczarzak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, 

3. Ewa Szczepaniak- Skarbnik Powiatu. 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2  Opiniowanie materiałów na posiedzenie  XL  sesji   Rady Powiatu Wągrowieckiego 

2.  OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 

      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1.1  Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty. 

  

Ad.1.2. Materiały na posiedzenie XL sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego zaprezentowali:  Dariusz  Stoll -  

kierownik  Biura Bezpieczeństwa  i Zarządzania  Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, 

Edyta Owczarzak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, Ewa Szczepaniak- 

Skarbnik Powiatu . 

a) pan Dariusz  Stoll -  kierownik  Biura Bezpieczeństwa  i Zarządzania  Kryzysowego Starostwa 

Powiatowego przedstawił  projekt  uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez 

Powiat Wągrowiecki na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa. Uchwałę należy podjąć by można było wydatkować środki na podejmowane zadania. 

b) Edyta Owczarzak przedstawiła 

-  sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów pracy  

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 2021. Pani kierownik 

omówiła miedzy innymi takie zagadnienia jak: zakres działania Centrum, zatrudnienie, finanse, 

funkcjonowanie pieczy zastępczej i inne. 

- projekt uchwał w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Wągrowcu oraz Gołańczy. W związku z faktem, iż wszyscy radni 

otrzymali  wcześniej sprawozdania dot. w/w jednostek, nie przedstawiano szczegółowo sprawozdań, 

będą one prezentowane na posiedzeniu XL sesji. 

- .projekt  uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. Pani  

dyrektor omówiła wnioski zawarte w części końcowej informacji. 

c)  Pani Ewa Szczepaniak, omówiła projekty następujących uchwał:  

         -  w sprawie  zmiany WPF na lata 2022-2040. 

       -   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok , 

         - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu., 
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      W trakcie omawiania poszczególnych projektów uchwał zostały zadane pytania przez radnego pana 

Wiesława Ewertowskiego,  a dotyczyły one pieczy zastępczej , zaspakajania potrzeb w tym zakresie. Pan 

radny wyraził zaniepokojenie sytuacją finansów w obszarze dochodów i wydatków bieżących powiatu, 

zaniepokojenie to poparli również niektórzy  członkowie komisji. Przewodniczący komisji  Grzegorz 

Bałdyga, prosił o wyjaśnienie czego dotyczyły skargi złożone w CPR. Pani dyrektor udzieliła odpowiedzi 

na zadane pytania. Skargi okazały się nie zasadne, a zaspakajanie potrzeb w zakresie pieczy zastępczej w 

chwili obecnej jest prawidłowo realizowane. Odnośnie spraw finansowych odpowiedzi udzieliła pani 

skarbnik informując, iż w chwili obecnej  finanse są pod kontrolą i zgodne z ustawą o finansach 

publicznych. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali przedstawione materiały. 

   4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 

 

4.1  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

   4.2  Opinie  

 

                                                    BRAK 

 

 

 

4.3 Stanowiska 

 

 

                                         BRAK 

 

 

 

Wnioski                                      BRAK 

                                                   

 

 

 

 

 

           Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Bałdyga 

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


