
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 7 /2017 w dniu 19.04.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.05 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca,    

 sekretarz komisji 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

- sekretarz Komisji      

obecny 

4. Tadeusz Synoracki obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Tomasz Kranc nieobecny 

7. Krzysztof Migasiewicz obecny  

8. Jacek Brzostowski nieobecny 

9.  Halina Sobota obecna 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

1. Jacek Brzostowski  

2. Tomasz Kranc 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

  1. Barbara Linetty - Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

       2. Danuta Królczyk – Skarbnik  powiatu  

       3. Michał Piechocki - Wicestarosta 
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1.  PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1.1.  Przyjęcie porządku posiedzenia. 

1.2. Opiniowanie materiałów na  

1.3. Wyrażenie opinii w zakresie założeń do Projektu Budżetu  Obywatelskiego na rok 2018 

1.4. 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. Materiały, które będą przedmiotem obrad posiedzenia XXX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

przedstawiły: pani Barbara Linetty Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz pani 

Danuta Królczyk – skarbnik powiatu:  

           Pani Barbara Linetty przedstawiła informację na temat polityki senioralnej w Powiecie Wągrowieckim  

           na podstawie wybranych przykładów. Omówiła działania Powiatowych Jednostek Organizacyjnych dla 

seniorów a także inne działania wspierające seniorów przez Powiat Wągrowiecki. 

            Złożyła sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 

rok”.  Wśród wielu informacji została zaprezentowana współpraca finansowa i pozafinansowa.  

            Materiały w zakresie zmian budżetowych wynikających między innymi z wprowadzeniem do budżetu 

„środków wolnych” oraz zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 przedstawiła 

pani Danuta Królczyk. Zaprezentowane projekty zmian wzbudziły dyskusje wśród członków komisji, 

głos zajmowali radni: Krystyna Urbańska odnośnie ułożenia brakującej części chodnika(połączenie 

dwóch istniejących odcinków chodnika w całość) przy ul. Podgórnej w Łeknie, Tadeusz Synoracki 

wyraził opinię, iż bardzo istotną sprawą jest utwardzanie dróg i zbieranie poboczy, których ciągle jest 

za mało wykonywanych.  Radny Wiesław Ewertowski w swoim wystąpieniu poparł głosy swoich 

przedmówców w zakresie chodnika jak i remontów dróg. Przewodniczący komisji Grzegorz 

Owczarzak dokonał podsumowania, stwierdził, iż zadań drogowych w powiecie jest realizowanych 

dużo, jednak nie na tyle by stan by zadawalający. Uzupełnienia do materiałów na posiedzenie sesji 

dokonał Pan Michał Piechocki. Radni mieli możliwość zapoznania się wcześniej z wszystkimi 

materiałami na posiedzenie XXX sesji Rady Powiatu. 

  Ad. 3.Zarząd zwrócił się z pismem do przewodniczącego komisji o przeprowadzenie konsultacji na 

posiedzeniu komisji w zakresie założeń do Projektu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Zarząd 

proponuje utrzymanie dotychczasowych kwot tj.: 400 tys. + 150tys. + 5 x10 tys. Członkowie komisji 

jednogłośnie poparli projekt na 2018 rok, padły propozycje by przyszłościowo zastanowić się nad 

wprowadzeniem zmian np. dzieląc określoną pulę przeznaczoną na projekt na wszystkie samorządy 

oczywiście według ustalonych kryteriów, zasad itp.  

 

Ad.4. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia komisji. 

   



 

 

      

  5. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

5.1.  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

5.2.  Opinie  

 

                                                    BRAK 

 

 

 

5.3.Stanowiska 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

5.4.Wnioski 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

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


