Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr7/2021 w dniu 22-04-2021r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz. 18.10
Lp.
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Bogdan Fleming
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Nieobecni członkowie Komisji:
1.---------------------------------------

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.Edyta Owczarzak - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
2.Barbara Linety – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia
3.Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu

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.

Ocena zasobów pomocy społecznej w powiecie
wągrowieckim.
Opiniowanie materiałów na sesję

Pani przewodnicząca poprosiła panią Edytę Owczarzak o
omówienie pkt.10 porządku obrad sesji tj. Ocenę zasobów pomocy
społecznej w powiecie wągrowieckim, następnie głos zabrała
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia pani Barbara
Linetty i przedstawiła zebranym pkt 6 porządku obrad sesji tj.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za
2020 rok”.
,,Roczny
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na 2020 rok” zawierał katalog 24 zadań priorytetowych w 15 zakresach, które były
zlecane organizacjom pozarządowym.
Na realizację zadań publicznych objętych Rocznym Programem Współpracy w
2020r. zaplanowano kwotę w wysokości 160.000 zł, w tym:
- 130.000 zł na tryb konkursowy,
- 30.000 zł na tryb pozakonkursowy (tzw. ,,małe granty”).
Większość z tych środków została przekazana organizacjom w trybie
konkursowym. Dofinansowanie z budżetu powiatu nie przekroczyło 95% kosztów
realizacji zadania. Oferenci biorący udział w konkursie byli zobowiązani zapewnić
minimum 5% środków finansowych własnych.

W konkursach wzięły udział 22 organizacje pozarządowe, które złożyły
łącznie 38 ofert, w tym:
 22 oferty rozpatrzono pozytywnie,
 16 ofert rozpatrzono negatywnie, gdyż:
 12 ofert nie spełniło wymogów formalnych,
 4 oferty nie otrzymały dofinansowania z przyczyn merytorycznych (z
powodu otrzymania mniejszej liczby punktów przyznanych przez Komisję
Konkursową

w odniesieniu do innych ofert).

W konkursie ofert Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał środki na
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w wysokości
96.000,00 zł.
a) w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” 10 organizacji pozarządowych
złożyło łącznie 17 ofert. Nie złożono ofert wspólnych.
b) przyznano 11 dotacji w łącznej wysokości 30.000 zł, 2 oferty nie otrzymały dotacji z
powodu nie spełnienia wymogów formalnych, 4 oferty nie otrzymały dotacji
z powodu negatywnej oceny merytorycznej.
c) zawarto 11 umów z 5 organizacjami na wsparcie realizacji zadań publicznych
w trybie pozakonkursowym.
W 2020 roku w trybie konkursowym i pozakonkursowym złożono łącznie 55 ofert,
z których dofinansowano 33 zadania o charakterze powiatowym.

Kolejne projekty uchwał omówiła pani Skarbnik Danuta Królczyk
dotyczące projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych
oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Oraz projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat
należności

pieniężnych

o

charakterze

cywilnoprawnym

przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych .
Następnie pani Skarbnik omówiła zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035.
oraz
zmiany do uchwały budżetowej na rok 2021
Punkt 7,8 oraz 9 porządku obrad sesji omawiany był na poprzednim
posiedzeniu komisji w dniu 15.04.21
Członkowie komisji omówili również pkt 12,13,14,i 15 porządku
obrad sesji dotyczący pomocy ze środków powiatu dla gmin
Damasławek ,Wągrowiec, Skoki oraz miastu Wągrowiec pomoc ta
przekazywana jest gminom na utylizację azbestu.
Omówiono również pkt.11 dotyczący kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego w budynku przychodni na ul. Kościuszki
Następnie pan Starosta Tomasz Kranc omówił sprawy bieżące
trwające w naszym powiecie między innymi przebudowa ul.
Antoniewskiej w Skokach oraz postępy prac remontowych w
naszym szpitalu.

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

4.2 Opinie

4.3 Stanowiska.

Materiały sesyjne
członków komisji

zostały

pozytywnie

zaopiniowane

przez

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

