Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr 3/2021 w dniu 18-02-2021r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.17.25
Lp.

Imię i nazwisko
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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

obecny

7

Andrzej Banaszyński

obecny

8

Leszek Zdrzałka

obecny

9

Irena Szewczykowska

obecna

10

Bogdan Fleming

obecny
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Podpis

obecna
obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1. ----------------------------------

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył:
1. Katarzyna Kubacka – Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta
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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.

INFORMACJA O REALIZACII ZADAŃ PRZEZ POWIATOWEGO RZECZNIKA
PRAW KONSUMENTA ZA ROK 2020 ORAZ OPINIOWANIE MATERIAŁÓW NA
SESJĘ
Informację o realizacji zadań za ubiegły rok przedstawiła pani Katarzyna Kubacka,
Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów.
Na wstępie omówiła prawne aspekty działania rzecznika oraz umocowania
ustawowe. Realizacja zadań rzecznika polega na bezpłatnym poradnictwie i informacji
z zakresie ochrony interesów i praw konsumentów.
W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta łącznie udzielił 588 porad.
Najwięcej dotyczyło: urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych
(79), bieżącej konserwacji, utrzymania domu (60), odzieży i obuwia (38), spraw
finansowych (34), mebli, art. wyposażenia wnętrz (33). Skierował oficjalne, pisemne
wystąpienia w 118 sprawach wniesionych przez konsumentów. Zakończono:75 spraw
pozytywnie,29 spraw negatywnie,13 spraw jest w toku.
Ilość porad od roku 2018 sukcesywnie maleje co świadczy też o większej wiedzy
konsumentów dotyczących ich praw. Rzecznik w swoim zakresie współpracuje z
UOKiK, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi, innymi
instytucjami w zakresie ochrony konsumentów.
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Następnie panie rzecznik omówiła działania edukacyjno-informacyjne realizowane
przez biuro rzecznika, niestety w związku z wystąpieniem epidemii wiele działań nie
mogło zostać zrealizowanych np. Mały konsument 2020 oraz coroczne prelekcje z
zakresu ochrony praw konsumentów w szkołach dla uczniów w szkołach
ponadpodstawowych.
Na koniec swojej informacji pani rzecznik przedstawiła wnioski końcowe w których
zawarła między innymi takie sformułowania jak;
Pomimo wprowadzenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego, wiele osób szuka w biurze Rzecznika pomocy w sprawach nie będących w kompetencji rzecznika konsumentów. Ważna dalsza edukacja konsumencka, skuteczne działania rzecznika wpływają
na wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku. Brak jednolitej procedury przewidzianej
dla postępowań prowadzonych przez rzeczników konsumentów, ułatwienie prowadzenia postępowania, umożliwiłoby uzyskanie przez rzecznika konsumentów bezpłatnej
opinii rzeczoznawcy, wpisanego na listę prowadzoną przez Inspekcję Handlową.
Następnie członkowie komisji omawiali materiały sesyjne w sprawie projektów uchwał
dotyczących dotacji celowych dla parafii w Damasławku i Czeszewie oraz zasad
udzielania dotacji z budżetu powiatu, spółkom wodnym i sposobu ich rozliczania.
Następnie Pan Starosta Tomasz Kranc omówił projekty uchwał budżetowych oraz
projekt uchwały dotyczącej skargi na działania ZOZ w Wągrowcu
Kolejne punkty programu sesji omówiła pani przewodnicząca Iwona Tyll pkt. 15
dotyczący projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu oraz pkt. 16 dotyczący projektu uchwały w sprawie
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę
Powiatu Wągrowieckiego o zagrożeniach związanych z masowymi szczepieniami
mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
Wszystkie materiały sesyjne zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków
komisji

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

