
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 14/2016 w dniu 19.10.2016 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.45 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

nieobecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc obecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski obecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Łukasz Wachowiak 

2. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Karolina Gotowa – w/z kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia  . 

       2. Danuta Królczyk – skarbnik powiatu 

         3. _______________________________ 

         4. ________________________ 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Opiniowanie materiałów na sesję 

1.3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.    

 

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

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
      

                  BRAK 

 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 

 

Ad.1. Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty,   

 

  Ad. 2. -  Informację w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  

przedłożyła pani Danuta Królczyk – skarbnik powiatu. Uchwała ma na celu dostosowanie zakresu 

przedkładanych do projektu budżetu materiałów informacyjnych. Zmiany dotyczą samorządowej  

instytucji  kultury. W dalszej części pani skarbnik omówiła zmiany w budżecie na rok 2016 

wynikające z wymogów przepisów finansów publicznych. Pani skarbnik wspólnie z panem Starostą 

przybliżyli temat zaciągnięcia obligacji , w związku z rozbudową szpitala powiatowego. By spełnić 

oczekiwania płatnika  oraz wymogi zapisane w ustawie dot. dostosowania standardów służby zdrowia  

musi nastąpić jego rozbudowa wyjaśnił pan Tomasz Kranc.  Wszyscy obecni radni zadawali na 

bieżąco pytania w kwestii  obligacji tj. zagrożeń, korzyści, spłaty, a także w obszarze  rozbudowy 

szpitala . Na wszystkie te pytani odpowiadali pan starosta i pani skarbnik. 

             - Program współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami omówiła pani Karolina Gotowa – w/z 

kierownika Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Informacja dotyczyła zasad współpracy oraz 

środków budżetowych zawansowanych przez powiat w program współpracy. 

       - Uchwały w sprawie najmu omówił pan Jacek Brzostowski – członek Zarządu. Zarząd udzielił pisemnej 

odpowiedzi  na wniosek wniesiony na posiedzeniu komisji nr 13  o zamieszczenie w Wągrowieckim 

Kurierze Powiatowym  informacji dotyczącej postępowania w przypadku znalezienia potrąconego 

zwierzęcia  w pasie drogowym (zał. nr 1). 

. 

   Ad.3. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

  

    5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

5.2.  Opinie  

 

                   
 

5.3.Stanowiska 

 



                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

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


