
 

Protokół posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

                                              Nr 5/2018 w dniu 21.03.2018 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.00 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 

1. Grzegorz Owczarzak- 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

 2. Krystyna Urbańska           

          - Wiceprzewodnicząca,    

 sekretarz komisji 

obecna 

3. Łukasz Wachowiak 

 

obecny 

4. Stanisław Kida 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. _Tomasz Kranc___ 

2. Jacek Brzostowski 

3. ________________ 

      Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

       1. Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu, 

       2. Beata Korpowska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  

       3. Michał Piechocki - wicestarosta 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

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. Tematem posiedzenia komisji było zaopiniowanie materiałów na posiedzenie XLI sesji RPW 

Materiały przedstawili: Beata Korpowska - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu, 

Danuta Królczyk - Skarbnik Powiatu, Michał Piechocki – wicestarosta. Pani Beata Korpowska 

przedłożyła informację o działalności powiatowego urzędu pracy w Wągrowcu i realizacji 

programów aktywizacyjnych w 2017 roku. W informacji przedstawiła następujące zagadnienia. 

„Sytuacja na rynku pracy na koniec grudnia 2017 r”, „ bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy”, „aktywizacja osób bezrobotnych w 2017 roku”, „ szkolenia z Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego” oraz „Finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu”. Do 

przedłożonej informacji radni zadawali pytania: Krystyna Urbańska zadała pytania w obszarze 

dotacji na działalność dla nowo tworzonych firm i o trwałość tychże firm, Wiesław Ewertowski 

pytał o prace sezonowe i o sytuację finansową tzn. czy środki, jakimi dysponuje UP wystarczą na 

działalność. Na wszystkie pytania pani dyrektor odpowiedziała, odnośnie środków wyjaśniła, że 

urząd złożył już trzy wnioski o środki finansowe, te, które są w dyspozycji urzędu nie wystarczą na 

działania PUP. W sferze finansowej projekty sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok oraz 

zmiany w WPF na lata 2018 – 2032 przedstawiła pani Danuta Królczyk. Do przedstawionych 

projektów odniósł się radny Grzegorz Owczarzak pytając czy środki, jakie otrzymał powiat w 

postaci subwencji na oświatę wystarczą na pokrycie niedoborów finansowych w oświacie. Pani 

skarbnik odpowiedziała, iż wiedzę taką będzie posiadała na początku drugiego półrocza. Pozostałe 

materiały na posiedzenie sesji między innymi: w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, 

zmian w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i inne przedstawił 

pan Michał Piechocki. 

           Ad.3. Członkowie komisji przyjęli jednogłośnie protokół z posiedzenia komisji. 

 

 

 



 

  

   

  

 

 

        

    4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

 

4.1  Zapytania 

 

                                               BRAK 

 

 

   4.2  Opinie  

 

                                                    BRAK 

 

 

 

4.3 Stanowiska 

 

 

                                                    BRAK 

 

 

 

 

 

Wnioski 

 

 

Protokołowała                                                  Przewodniczący Komisji 

        Krystyna Urbańska                                                  Grzegorz Owczarzak 

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


