
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 9/2022  w dniu 23-05-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  17.00  zakończono o godz.18.05 
 
 
 

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 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Robert Torz – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 

2. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. PZD – informacja na temat aktualnego stanu realizacji inwestycji i 

remontów. 

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. 

 

Pierwszy głos zabrał Pan Robert Torz i przedstawił informację na temat aktualnego 

stanu realizacji inwestycji i remontów. Dyrektor omówił wykonanie budżetu na obecny 

czas. Poinformował, ze stan dróg jest w złym stanie po zimowych rozmrożeniach. 

Wskazał, że dokonują nowych nasadzeń, zakupiono 1600 ton kruszywa na drogi 

gruntowe (ceny bardzo wzrosły dlatego zakupiono 1600ton). W miesiącu marcu 

rozpisano przetargi na remonty dróg powiatowych (656 tys. zł tj. ok 7 tys m2). 2250m2- 

Chociszewo gm. Skoki, 2500m2- Sarbia, 800m2- Rudnicze, 800m2- Wiela, 700m2- 

Wapno. Miasto Wągrowiec i Miasto i Gmina Gołańcz nie są objęte tym przetargiem. 

Wykonano naprawę piaskarki i remont traktora, remont urządzeń elektrycznych po 

wichurze, czyszczenie ulic miasta Wągrowca (39tys. zł), ścinka poboczy, utrzymanie 

dróg gruntowych i tłuczniowych. Dużym problemem są śmieci przydrożne, bo musimy 

je segregować aby obniżyć koszty utylizacji. Sprawa następna utylizacja dzikich 

zwierząt – z tego tytułu dodatkowe obowiązki.  



Inwestycja ul. Antoniewska – uiszczono 25% wartości inwestycji. Omówiono 

również rozbudowę ul. Reja w Wągrowcu. 

 

W dalszej części posiedzenia głos zabrał Radosław Kubisz i przedstawił Ocenę 

stanu i określenie potrzeb cyfryzacji jednostek powiatowych, która stanowi załącznik 

Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

W ramach opracowania informacji „Ocena stanu i określenie potrzeb cyfryzacji 

jednostek powiatowych” wzięto pod uwagę następujące kwestie: 

- programy dotyczące cyfryzacji realizowane w powiecie, 

- użytkowane w jednostkach dziedzinowe programy komputerowe z podziałem na 

programy użytkowane lokalnie oraz te w chmurze, 

- w przypadku szkół ilość pracowni komputerowych wraz z ilością komputerów, 

laptopów, tabletów, 

-  ilość i nazwę e-usług dla firm i osób fizycznych, 

- informację o posiadanych skrzynkach podawczych wraz z ich adresami, 

- ilość wykorzystywanych podpisów elektronicznych, 

- informację o posiadanych stronach internetowych oraz BIP-ach z podaniem adresów 

oraz aplikacjach mobilnych, 

- posiadane łącza internetowe, typ łącza, prędkość, 

- potrzeby w zakresie cyfryzacji. 

Programy realizowane w ramach środków zewnętrznych to: 

➢ „E-usługi dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego”; 

➢ „E-urzędy w powiecie wągrowieckim i gnieźnieńskim” 

➢ „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: 

Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” 

➢ „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących 

kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” 

➢ „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i 

miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 

wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz stworzenie sieci 

wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

➢ „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie 

kształcenia zdalnego”. 



➢ „Nieodpłatna pomocy prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” 

 

Podsumowując należy stwierdzić, że jednostki organizacyjne powiatu 

wyposażone są w narzędzia informatyczne oraz oprogramowanie do przetwarzania 

danych, realizacji nauki szkolnej i spełnienia obowiązków w tym zakresie wynikających 

z przepisów prawa. 

Cyfryzacja związana jest z ciągłym postępem technologicznym zwiększającym 

wymogi sprzętowe (jakość, moc sprzętu, szybkość internetu, ciągłość i szybkość 

połączeń internetowych ze względu na rozwiązania chmurowe). W niektórych 

jednostkach wymagane są podwójne łącza internetowe od różnych dostawców.  

Podpisy kwalifikowany posiadają pracownicy, którzy korzystają z aplikacji tego 

wymagających. Pozostali pracownicy posługują się  profilem zaufanym dostarczanym 

przez administrację rządową. 

Koniecznym będzie systematyczne zwiększanie dostępu do E-usług celem 

ułatwienia mieszkańcowi współpracy z urzędem. 

W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi materiałami 

sesyjnymi, które omówiła Pan Michał Piechocki. 

 

Komisja wszystkie materiały sesyjne zaopiniowała pozytywnie. 

 

 

 

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

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

 
 
     4.3  Stanowiska. 

 
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu proponuje 

przyjąć do budżetu Powiatu środki zaproponowane przez Radę Gminy Skoki na 

remont części drogi powiatowej Skoki-Rościnno bez deklaracji własnego wkładu. 

Zakres prac zostanie uzgodniony z burmistrzem Skoków p. Tadeuszem Kłosem. 

 



 
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 
 

 

 

 


