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Protokół posiedzenia Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich  
i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 8 /2017 w dniu 22.05.2017 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 17.30 
 

L.p Imię i nazwisko 
 

Podpis 

1. Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

 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                           nieobecny  
 

 
 

Nieobecni członkowie komisji: 

Michał Piechocki 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR w Wągrowcu 

Radosław Kubusz – Sekretarz Powiatu  
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1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

 

1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

 

1.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji 

 

1.3. Płaszczyzny i efekty realizowanej obecnie współpracy między powiatem a 

gminami Powiatu Wągrowieckiego w realizacji wspólnych inwestycji oraz innych 

zadań,  w tym m.in. opieki społecznej. 

 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

 

1.5. 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 

 

Przewodniczący 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.   

 

      2) Płaszczyzny i efekty realizowanej obecnie współpracy między powiatem a  

 gminami Powiatu Wągrowieckiego w realizacji wspólnych inwestycji oraz innych 

 zadań,  w tym m.in. opieki społecznej. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, Pani Edyta Owczarzak 

omówiła współpracę między powiatem, a gminami Powiatu Wągrowieckiego w zakresie 

zadań dot. polityki społecznej. Obszary współpracy, oraz szczegółowy jej zakres omówione 

zostały m.in. w Ustawie o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004r. (tj. Dz. U. 2015 poz. 

163). W ramach współpracy wynikającej z tej ustawy organizowane są m.in. cykliczne 

spotkania problemowe/robocze przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek pomocy 

społecznej, udzielanie poradnictwa psychologicznego na wnioski pracowników socjalnych 
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oraz współuczestnictwo w procesie umieszczania osób tego wymagających w placówce 

opieki całodobowej. Innym przykładem współpracy jest współuczestnictwo w procedurze 

nadawania Niebieskiej Karty oraz podejmowanie inicjatyw przeciwdziałających przemocy w 

rodzinie (Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). Szczegółowy zakres współpracy 

w obszarze polityki społecznej został zawarty w dokumencie stanowiącym załącznik do 

niniejszego protokołu. Sekretarz Powiatu, Pan Radosław Kubisz omówił m.in. współpracę 

powiatu z gminami w obszarze zadań drogowych i PROW. Szczegółowy zakres inwestycji 

realizowanych wspólnie z samorządami gminnymi z uwzględnieniem wysokości partycypacji 

finansowej stanowi załącznik do protokołu. Współpraca w zakresie wspólnych działań 

drogowych realizowana jest za pośrednictwem Stowarzyszenia Jednostek Samorządu 

Terytorialnego Komunikacja, w skład którego wchodzą wszystkie samorządy gminne 

Powiatu Wągrowieckiego. Inną, bardzo istotną płaszczyzną współpracy są działania w 

ramach ochrony zdrowia (przykład: gmina Wągrowiec udzieliła Powiatowi Wągrowieckiemu 

pomocy finansowej w wysokości 610 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji 

zadania Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala 

ZOZ w Wągrowcu).  

 

 

3.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

    3.1 Zapytania 

       

      Nie dotyczy 

 

     3.2   Opinie 

 

      Nie dotyczy 

 

3.3  Stanowiska 

 

      Nie dotyczy 

 

3.4 Wnioski 

 

Komisja wnioskuje o rozszerzenie tematyki jednego z najbliższych posiedzeń komisji o 

punkt dot. informacji z zakresu możliwości zwiększenia liczby kursów oraz kosztów z 

nich wynikających oraz skrócenia jazdy szynobusów na linii Gołańcz-Poznań z udziałem 

przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.  

 

Protokołował                                                                  Przewodniczący Komisji 

  

  

     Piotr Pałczyński                                               Wiesław Ewertowski 


