
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 12/2021 w dniu 16-09-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.18.10 
 

 

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 obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

nieobecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Andrzej Banaszyński 
 
 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 
1.Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 
2.Aleksandra Wendland – główna księgowa ZOZ w Wągrowcu 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

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  

posiedzenia komisji. 

 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań 
za I półrocze 2021 roku ze szczególnym uwzględnieniem szpitala 

powiatowego 

 

Informację o realizacji zadań i wykonania budżetu szpitala powiatowego 

przedstawiła członkom komisji pani Aleksandra Wendlatd  główna księgowa tej 

jednostki, omawiając wykonanie planu rzeczowo finansowego za pierwsze półrocze 

po stronie przychodów jest to łącznie kwota 22.895.932,09zł.tj. 53,52% planu 

rocznego. Natomiast koszty za pierwsze półrocze wyniosły kwotę 22.771.866,87zł. tj. 

50,19% planu co daje nam wynik finansowy zysku w kwocie 370.416,85zł. Przy 

planowej stracie na pierwsze półrocze 952tyś.zł. Pani księgowa podkreśliła również że 

szpital nie posiada zobowiązań długoterminowych z kolei zobowiązania wymagalne na 

dzień 30.06.2021 wynoszą ogółem 1.586.459,27zł. Stan zatrudnienia w szpitalu na 

dzień 30.06.2021 wynosi 162 umowy o pracę,108 umów zlecenie oraz 112 umów 

kontraktowych. 

Na koniec pani księgowa poinformowała członków komisji iż na koniec sierpnia 

zostało przekazane do remontu 70% powierzchni IV piętra oraz ok.30% powierzchni 

pozostałych pięter a w nowo wybudowanej części trwają próby szczelności 



 

zamontowanych instalacji oraz badana jest sieć elektryczna. Na koniec sierpnia 

wydatki poniesione  na realizację rozbudowy szpitala wyniosły ponad 13,5mln zł. 

 Następnie Skarbnik Powiatu pani Danuta Królczyk przedstawiła członkom komisji 

Informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań za 

pierwsze półrocze 2021 roku. Na wstępie omówiła część opisową która zawiera dane 

ogólne ,dochody wydatki oraz zadania inwestycyjne, przychody i rozchody a następnie 

przedstawiła część tabelaryczną z wykonania planów dochodów i wydatków 

związanych z realizacją zadań. Ze względu na wielkość materiału szczegóły z 

wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok są dostępne w formie elektronicznej 

w materiałach sesyjnych na najbliższą wrześniową sesję. 

 

 

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:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


