
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu  

 
Nr 4/2019  w dniu 11-03-2019r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.30 
 

 

 

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 obecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

nieobecny 

 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Bogdan Fleming 

 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. WPI – aktualizacja planu. 

1.3. Strategia Rozwoju Powiatu. 

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 rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który powitał 

wszystkich obecnych członków i gości. Następnie przedstawił porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

Pierwszy zabrał głos Pan Radosław Kubisz Sekretarz Powiatu, który omówił 

charakterystykę Strategii Rozwoju Powiatu, która została przyjęta uchwałą rady 

Powiatu Wągrowieckiego nr XXVIII/139/2001 z dnia 8 marca 2001r. strategia ta 

wskazywała strategiczne kierunki działań na rzecz rozwoju społeczno-

gospodarczego w perspektywie 15-20 lat. Strategia określała trzy cele.  

I cel – trwały rozwój lokalnego rynku pracy w sferze produkcji i usług 

komercyjnych oraz wspieranie działań na rzecz poprawy efektywności i 

konkurencyjności rolnictwa oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich. 

II cel – stała poprawa poziomu jakości świadczonych usług społecznych w sferze 

edukacji, opieki medycznej, pomocy socjalnej oraz stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego 

III cel – zachowanie cennych zasobów i walorów środowiska przyrodniczego oraz 

osiągnięcie europejskich standardów jego stanu. 
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Przedstawił również szereg różnych inwestycji z całego Powiatu, które zostały 

zrealizowane i wpisują się w Strategię, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Protokołu.  

Członkowie stwierdzili, że czas pomyśleć o nowej Strategii, która będzie spójna 

ze strategia kraju.  

W dalszej części posiedzenia glos zabrał Pan Michał Piechocki, który omówił 

Wieloletni Plan Inwestycyjny, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 

Protokołu. 

 W końcowej części posiedzenia Przewodniczący Komisji nawiązał do 

poprzedniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 11-02-2019r. w siedzibie ZSZ Nr 

2 w Wągrowcu w kwestii nie bilansowania się kosztów zużycia gazu na ogrzewanie 

mieszkań znajdujących się w szkole. Członkowie Komisji wystosowali do Zarządu 

Powiatu wniosek w następującej treści:  

W związku z informacją otrzymaną od Pani Dyrektor w trakcie posiedzenia w 

siedzibie ZSZ Nr 2 w Wągrowcu w dniu 11-02-2019r., z której wynika, że koszty 

rozliczenia zużycia gazu na ogrzewanie mieszkań znajdujących się w budynku 

tej szkoły nie bilansuje się członkowie Komisji stwierdzili, że należałoby 

przyjrzeć się tej sprawie dlaczego tak się dzieje i z czego to wynika. 

 

 

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

 
 

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

 
 
      4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 
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4.4  Wnioski 
 
W związku z informacją otrzymaną od Pani Dyrektor w trakcie posiedzenia w 

siedzibie ZSZ Nr 2 w Wągrowcu w dniu 11-02-2019r., z której wynika, że koszty 

rozliczenia zużycia gazu na ogrzewanie mieszkań znajdujących się w budynku 

tej szkoły nie bilansuje się członkowie Komisji stwierdzili, że należałoby 

przyjrzeć się tej sprawie dlaczego tak się dzieje, z czego to wynika. 

 
 
 

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 
 
 


