Protokół posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
Nr 2/2020 w dniu 21 stycznia 2020 roku
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16:00 zakończono o godz. 16:50
W posiedzeniu udział wzięli:
lp.

imię i nazwisko

pełniona funkcja w komisji

1

2

3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liske Michał
Krystyna Urbańska
Justyna Michalska
Piotr Kaczmarek
Małgorzata Osłuch
Michał Piechocki
Andrzej Wieczorek
Robert Woźniak

Przewodniczący Komisji
Wiceprzewodniczący Komisji
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Członek

podpis
4

obecny
obecna
obecna
obecny
obecna
obecny
obecny
obecny

Nieobecni członkowie Komisji: nie dotyczy
Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: nie dotyczy
Porządek posiedzenia Komisji:
1. Sprawy regulaminowe:
1) Otwarcie posiedzenia komisji i przyjęcie porządku posiedzenia.
2) Stwierdzenie guorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie materiałów na sesję.
4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
5. Zakończenie posiedzenia komisji.

Ad. 1.1.
Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia,
który został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 1.2.
Przewodniczący Komisji stwierdził quorum. Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Ad. 2.
Do protokołu 1/2020 z dnia 14 stycznia 2020 r. nikt z obecnych nie zgłosił poprawek.
Wobec powyższego ww. protokół został przyjęty i podpisany.
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Ad. 3.
Pan Michał Piechocki wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego omówił i przedstawił
projekty uchwał, które dotyczyły:
1. uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu
administracji rządowej.
Wicestarosta poinformował, że na podstawie przepisów związanych z organizacją
i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu następuje powierzenie zadań
z zakresu administracji rządowej, które dotyczą:
1) zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów
z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi indywidualne specjalistyczne
praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami na
przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb Powiatowej
Komisji Lekarskiej w Wągrowcu,
2) pokrywania kosztów badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz
obserwacji szpitalnej osób skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel dotacji,
3) wypłacania wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej komisji lekarskiej,
4) rozliczenia przyznanej dotacji i przesłania sprawozdania z jej wykorzystania.
2. uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 rok.
Wicestarosta poinformował zebranych, że przeprowadzenie kontroli przez Komisje
kontrolującą poprzedza opracowanie programu kontroli. Następnie członkowie Komisji
zapoznali się z Programem kontroli, który określa w szczególności:
1) jednostkę kontrolowaną
2) zakres kontroli, tj. przedmiot i okres objęty kontrolą,
3) zagadnienia wymagające oceny,
4) termin kontroli,
5) stan prawny dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące
sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli,
6) organizację i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
Do przeprowadzenia kontroli zostały powołane trzy zespoły metodyczne:
 Zespół I – Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym
i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 Zespół II – Prawidłowość gospodarowania mieniem.
 Zespół III – Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi. Gospodarka
finansowa.
Następnie Wicestarosta przedstawił składy osobowe ww. Zespołów.
Komisje będą wykonywać swoje czynności zgodnie z przyjętym harmonogramem
przeprowadzenia kontroli. Kontrola w ZOZ w Wągrowcu zostanie przeprowadzona w dniach
od 1 lutego 2020 r. do 31 maja 2020 r.
3. uchwały w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec zarządzania
drogą powiatową nr 1626P- ul. Lipową w Wągrowcu.
Projekt ww. uchwały, przewiduje powierzenie Gminie miejskiej Wągrowiec zarządzanie
drogą powiatową nr 1626P- ul. Lipową w Wągrowcu na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r.
do dnia 31 grudnia 2020 r., tj. wykonywanie zadań publicznych w zakresie zarządzania drogą
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powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu o długości ca 719 mb (wraz z łącznicami,
na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ronda przy ul. Kasprowicza i od ronda
przy ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kcyńską wraz z Rondem Pileckiego).
Zasady powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec zarządzania drogą powiatową nr 1626P
zostanie określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu Wągrowieckiego
a Burmistrzem Miasta Wągrowca.
4. uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Wicestarosta omówił uzasadnienie do ww. uchwały, w zakresie zmian w pozycji
dochodów jak i wydatków budżetowych, które dotyczyły:
1) Załącznika Nr 1 – dot. dochodów budżetowych w dziale:
 853.85311.
2) Załącznika Nr 2 – dot. wydatków budżetowych w dziale:
 758.75818,
 851.85195,
 853.85311.
3) Załącznika Nr 5 – dot. dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2020 r.
 dla jednostek sektora finansów publicznych w dziale: 851.85195,
 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dziale: 853.85311.
Następnie Pan Piotr Kaczmarek omówił i przedstawił projekty uchwał, które dotyczyły:
1. uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Pan Piotr Kaczmarek omówił uzasadnienie do ww. uchwały, a następnie poinformował
członków Komisji, że treść ww. uchwały zostanie
1) przekazana
Radzie Miejskiej w Wągrowcu, jako organowi właściwemu
do załatwienia sprawy petycję Pani Renaty Sutor w interesie publicznym z dnia
18 listopada 2019 r. w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca
publiczne służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz
szpitalami były nieodpłatne.
2) przekazana Sejmowi RP, jako organowi właściwemu do załatwienia sprawy, petycję
Pani Renaty Sutor w interesie publicznym z dnia 18 listopada 2019 r. w pozostałym
zakresie dotyczącym zmiany przepisów prawa.
2. uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Pan Piotr Kaczmarek omówił uzasadnienie do ww. uchwały, a następnie poinformował
członków Komisji, że treść ww. uchwały zostanie przekazana Radom Gmin wchodzącym
w skład Powiatu Wągrowieckiego jako organom właściwym do załatwienia sprawy petycję
Pani Renaty Sutor w interesie publicznym z dnia 6 grudnia 2019 r. w zakresie zmiany
przepisów prawa miejscowego poprzez tworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można
zaparkować bezpłatnie.
Ponadto Komisja otrzymała informację, że nie uwzględnia się petycji Pani Renaty Sutor
w interesie publicznym z dnia 6 grudnia 2019r. w zakresie poparcia w formie uchwały
skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji
Jezusa Chrystusa na Króla Polski.
Komisja pozytywnie zaopiniowała materiały na XVI sesję Rady Powiatu.
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Ad. 4. Wnioski, oświadczenia i wolne głosy.
Wnioski – brak.
Oświadczenia – brak.
Wolne głosy – brak.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący zakończył posiedzenie
Komisji, dziękując wszystkim za przybycie.
Niniejszy protokół zawiera 4 strony, bez załączników zaparafowany przez sekretarza Komisji.

O następnym terminie posiedzenia Komisji członkowie Komisji zostaną powiadomienie
osobnym pismem.

Protokolant

Przewodniczący Komisji

…………………………………..…………….

…………………………………..…………….

(Justyna Michalska)

(Michał Liske)
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