
 

 

Protokół posiedzenia  Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i 
Rynku Pracy 

 

Nr 10/2021  w dniu 24-06-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  15,40  zakończono o godz.17,45 
 

 

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 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

 
 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 
1. Danuta Królczyk  - Skarbnik Powiatu, 
 
2. Barbara Linetty  - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zdrowia. 
 

 



 

 
 
 

 

1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Opiniowanie materiałów na sesję 

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. 
 
 

 

Zebranych członków Komisji  Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku 

Pracy przywitała przewodnicząca pani Iwona Tyll  a następnie 

przedstawiła porządek posiedzenia i tematykę dzisiejszego 

spotkania komisji. 

 

Opiniowanie materiałów na sesję. 
Stan zaawansowania rozbudowy szpitala powiatowego w 

Wągrowcu-wizytacja obiektu. 
 
 

 

      Członkowie komisji dzisiejsze posiedzenie komisji rozpoczęli od wizytacji 

nowo wybudowanej części szpitala gdzie mogli zapoznać się ze stanem 

zaawansowania prac budowlanych oraz remontowych naszego szpitala na 

nowej części obiektu oraz łączenia tej części z funkcjonującą częścią szpitala. 

Radni mieli okazję zobaczyć przyszłe sale operacyjne, gabinety zabiegowe 

oraz oddział SOR-u. Jak również całą infrastrukturę sieci sanitarnej i 

technicznej. 



 

Po części wyjazdowej członkowie komisji na dalszą część posiedzenia udali 

się do siedziby starostwa i  tam  zostały omówione materiały sesyjne przez 

zaproszonych gości. 
 

      Pani Barbara Linetty przedstawiła pkt6.porządku obrad sesji dotyczący 

podjęcia uchwały zatwierdzającej plan finansowy za rok 2020 ZOZ w 

Wągrowcu. 

Następnie został omówiony pkt.7. porządku sesji,dotyczący 

podjęcia  uchwały w  sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie 

remontu drogi powiatowej nr 1600P na odcinku 

Pawłowo Żońskie – Rybowo. 
 

Kolejne materiały sesyjne zostały omówione przez panią Skarbnik 

Danutę Królczyk dotyczące, podjęcia  uchwały w sprawie  zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego na 

lata 2021- 2035. oraz podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej  na 2021 rok . 

 
 
  
 

4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

4.1 Zapytania 
 

 
4.2   Opinie 
 
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na 
najbliższą sesję 
 

4.3  Stanowiska. 
 

   Pani Małgorzata Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu, 
podziękowała za zorganizowanie i możliwość zwiedzenia i 
zobaczenia naszej największej inwestycji w powiecie, którą jest 
modernizacja i przebudowa szpitala powiatowego i ma nadzieję że 
po zakończeniu tej inwestycji. Nasz szpital zdobędzie uznanie i 
prestiż na jaki zasługuje, dając profesjonalne warunki pracy 
personelowi, co przyniesie w konsekwencji godne warunki 
leczenia i przebywania w tej placówce pacjentom i stworzy to 
dobry klimat oraz zachętę do pacy w tym szpitalu. 

 



 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie  Komisji  oraz dyskusję na ww. 
temat. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


