
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 13/2021 w dniu 23-09-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.30 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

4 Małgorzata Osuch obecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak nieobecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 
 

 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 
1. Edyta Owczarzak – dyrektor PCPR w Wągrowcu 
2. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
3. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 
4.Dariusz Eitner 
5. Marta Szafran Linkiewicz 

6. Iwona Szafran 
 



 

 
 

 
 

 

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 oraz gości a następnie 

przedstawiła porządek obrad, oraz temat dzisiejszego  posiedzenia 

komisji. 

 

Opiniowanie   materiałów na sesję. 
 
 
     Jako pierwszy wystąpił pan Radosław Kubisz który przedstawił 
członkom komisji pkt.9 porządku obrad sesji dotyczący, podjęcia  
uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy 
spalarni odpadów w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ 
WĄGROWIEC Sp. z o.o. wraz z autopoprawką. Zał.1 

Następnie głos zabrał pan Dariusz Eitner członek komitetu 
społecznego który to komitet złożył  projekt tejże uchwały. W swoim 
wystąpieniu przedstawił zagrożenia dla mieszkańców oraz skutki 
środowiskowe po powstaniu tej inwestycji na  naszym terenie. 
Po otwarciu dyskusji przez panią przewodniczącą głos w sprawie tej 
uchwały zabrał pan Andrzej Banaszyński twierdząc iż spalarnia jest 
potrzebna naszemu społeczeństwu czy akurat taka nie wiemy lecz na 
pewno trzeba przede wszystkim edukować społeczeństwo do działań 



 

na rzecz zwiększenia recyklingu by produkować jak najmniej śmieci, 
następnie pan starosta Tomasz Kranc dodał że komitet nie powinien 
zmarnować szansy przy tak dużej zebranej ilości podpisów by 
właśnie propagować ochronę środowiska od podstaw a starostwo 
jako urząd jest otwarte na współpracę w tej kwestii, w tej dyskusji 
głos również zabrała pani przewodnicząca komisji, mając na 
względzie położenie dla tej inwestycji oraz zasobności tego terenu w 
wodę potrzebną w tak dużej ilości do spalania odpadów oraz braku 
możliwości oddania ciepła do sieci ciepłowniczej doskonale rozumie 
obawy społeczeństwa przed budową tej spalarni. 

Następnie głos zabrała pani Edyta Owczarzak dyrektor PCPR  w 
Wągrowcu i omówiła pkt.7 porządku obrad sesji dotyczący. Podjęciea 
uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady Powiatu 
Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju 
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  w 2021 roku. 
Założenia do projektu tej uchwały są zawarte w zał.2 

Następnie pani kierownik Wydziału Gospodarki nieruchomościami 
omówiła projekt uchwały dotyczący. Uchwały w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626-ul.Lipowa w Wągrowcu. 
Droga ta decyzją Rady Powiatu zostanie od 01.01.2022 zostanie 
drogą gminną i przekazana pod zarząd Gminie Miejskiej Wągrowiec, 
następnie pani kierownik omówiła również projekt uchwały na sesję 
październikową dotyczącą wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu na okres dłuższy 
niż trzy lata,na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Poznaniu,szczegóły projektu zawarte są w zał.3. 

Pkt.6 porządku obrad sesji:  Informacja Zarządu Powiatu z wykonania 
budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2021 
roku. Oraz pkt.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej  na 2021 rok zostały omówione na poprzednim 
posiedzeniu komisji 
 

 
 
 

 

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



 

4.2   Opinie 

 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na 

najbliższą sesję 
 
 

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:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 


