Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr 5/2021 w dniu 25-03-2021r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.17.40
Lp.
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Iwona Tyll
- Przewodnicząca Komisji
Halina Sobota
- Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Bałdyga
- Sekretarz Komisji

obecna
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Małgorzata Osuch

obecna
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Tomasz Kranc

obecny
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Robert Woźniak
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Andrzej Banaszyński

obecny
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Leszek Zdrzałka

obecny
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Irena Szewczykowska

obecna
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Bogdan Fleming

obecny
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Nieobecni członkowie Komisji:
1. Robert Woźniak

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
1. Beata Korpowska – dyrektor PUP w Wągrowcu
2. Edyta Owczarzak - dyrektor PCPR w Wągrowcu
3. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu

Podpis

obecna
obecny

nieobecny
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1.

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.1.

Powitanie

1.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.3.

Omówienie tematu posiedzenia

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 rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll, która powitała wszystkich
członków komisji a następnie przedstawiła porządek obrad, oraz temat dzisiejszego
zdalnego posiedzenia komisji.

1. Informacja o statutowej działalności PUP w Wągrowcu z uwzględnieniem
stanu bezrobocia w powiecie wągrowieckim oraz realizacja programów z
tarczy antykryzysowej w 2020 r.
2. Omówienie materiałów na sesję.

Jako pierwsza głos zabrała pani Beata Korpowska i przedstawiła członkom komisji
oraz omówiła prezentację dotyczącą działalności statutowej PUP w Wągrowcu oraz
realizacji zadań programów aktywizacyjnych za rok 2020.
Na wstępie pani dyrektor omówiła zadania Powiatowego Urzędu Pracy oraz ich
wykonanie za rok ubiegły oraz sytuację na rynku pracy na koniec roku 2020 oraz
finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Szczegółowo również omawiano wydatki PUP ze szczególnym uwzględnieniem
wypłaty środków finansowych z zakresu tarczy antykryzysowej i tarczy branżowej.
W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wydatkował rekordową kwotę
środków finansowych – 38,1 mln zł. Większość wydatkowanych środków to realizacja
zadań z zakresu Tarczy antykryzysowej i Tarczy branżowej.

-3Ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano
łącznie 34.785,0 tys. zł, z tego:
- zadania z Tarczy antykryzysowej i branżowej – 27.991,2 tys. zł
- aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i KFS – 3.520,1 tys. zł
- zasiłki dla bezrobotnych i inne obligatoryjne – 2.995,2 tys. zł
- wydatki fakultatywne – 278,5 tys. zł
Następnie pani Danuta Królczyk skarbnik powiatu przedstawiła i omówiła pkt.12
porządku obrad sesji dotyczący zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, w której
zwiększa się środki powiatu między innymi o 200tyś. zł. pomocy finansowej z Gminy
Gołańcz na remont drogi powiatowej Gołańcz – Oleszno oraz 24tyś.zł. dotacji od
Wojewody Wlkp. na finansowanie świadczeń motywacyjnych dla strażaków z PSP w
Wągrowcu oraz 34tyś.zł. z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania
własne powiatu dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie i zapobieganie
covid-19.
Kolejne punkty programu sesji pkt. 9 oraz 10 przedstawiła i omówiła dyrektor PCPR
pani Edyta Owczarzak dotyczące przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu
Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 oraz projektu uchwały
w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 roku .
Następnie pan starosta omówił członkom komisji decyzje jakie podjął zarząd o
współpracy PCPR i Koordynatora Okręgowego Ośrodka Pomocy Osobom
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Poznaniu.
Dotyczy to wynajmu lokalu dla osób pokrzywdzonych przestępstwami lub których
były, świadkami w lokalu tym będą przyjmować specjaliści służący pomocą prawną,
mediacyjną oraz materialną dla złagodzenia skutków tych przestępstw.
Harmonogram przewiduje takie spotkania dwa razy w tygodniu po cztery godziny,
harmonogram ten zostanie upubliczniony na stronach internetowych PCPR, Starostwa
Powiatowego oraz przesłany do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Kolejny punkt programu sesji nr.12. Omówił pan starosta Tomasz Kranc wyjaśniając
członkom komisji ogłoszenie tekstu jednolitego statutu ZOZ w Wągrowcu, oraz omówił
sprawy bieżące dotyczące pracy urzędu i jednostek powiatu w związku z nowymi
obostrzeniami na najbliższe dwa tygodnie.
Pan starosta również omówił bieżące sprawy szpitala związane z jego rozbudową i
remontem oraz poinformował członków komisji o utworzonym od wczoraj na oddziale
wewnętrznym oddziału „covidowego” z dwudziestoma łóżkami w tym również łóżka z
respiratorami.
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Zarząd powiatu również podjął decyzję o zakupie sprzętu wspomagającego
oddychanie o wartości 18 tys. zł. dla naszego szpitala oraz skierował pismo do
Wojewody Wielkopolskiego o skierowanie lekarzy internistów oraz rezydentów do
naszego oddziału „covidowego” na zabezpieczenie dyżurów lekarskich.
Szczegółowe materiały dotyczące dzisiejszych tematów dostępne są w formie
elektronicznej na stronach BIP Powiatu Wągrowieckiego oraz dostępne w materiałach
sesyjnych.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół Nr 2, Nr 3 i Nr 4 przy
protokole nr.2 radny Bogdan Fleming oraz Leszek Zdrzałka wstrzymali się od
głosu ze względu na ich nie obecność na tej komisji.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.
4.1 Zapytania
----------------------------------4.2 Opinie
-----------------------------------4.3 Stanowiska.
----------------------------------4.4 Wnioski
------------------------------------

5.

ZAKOŃCZENIE.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i
Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat.
Protokołował / Protokołowała:
Grzegorz Bałdyga

Przewodnicząca Komisji:
Iwona Tyll

