
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 8/2021 w dniu 20-05-2021r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.18.15 
 

 

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 
 

nieobecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 
 
 
 
 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 
 

1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 
2. Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
3. Beata Jessa – kierownik Wydziału Rozwoju,Inwestycji i 

 Transportu Publicznego 
 



 

 
 

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. 

 

Analiza raportu o stanie powiatu oraz informacji o wykonaniu 
budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok wraz z 

informacją o zasobach i stanie mienia powiatu. 
Opiniowanie materiałów na sesję. 

 
 

 

Analizę raportu o stanie powiatu przedstawiła członkom komisji 

pani Beata Jessa analiza została przedstawiona w formie prezentacji 

omawiając przepisy prawne regulujące tą kwestię oraz składowe  

analizy na którą składa się realizacja zadań,polityk i programów oraz 

wykonanie budżetu obywatelskiego. Raport przedstawia dane i fakty 

nie zawiera planów i zamierzeń, składowymi raportu są finanse 

powiatu,realizacja uchwał rady powiatu,realizacja programów i 

strategii przez starostwo powiatowe oraz jednostki organizacyjne 

powiatu  takie jak PCPR,PUP, Szkoły oraz Bibliotekę Publiczną. 



 

Następnie pani Barbara Linetty przedstawiła i omówiła pkt.7 

porządku obrad sesji dotyczący projektu uchwały w sprawie 

powołania komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu oraz pkt. 8 porządku 

obrad sesji dotyczący uchwały zmieniającej skład osobowy Rady 

Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu dotyczący zmiany przedstawiciela 

Wojewody w tejże radzie 

 

Główną część tematu posiedzenia komisji przedstawiła pani 

Skarbnik również w formie prezentacji został przedstawiony 

członkom komisji temat sprawozdania finansowego oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu powiatu wągrowieckiego za 

2020rok oraz oraz wykonania budżetu wraz z jego częściami 

składowymi oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu. Po omówieniu sprawozdań pani Skarbnik omówiła WPF 

2021-2035 oraz zmiany w budżecie na 2021. 

Kolejny projekt uchwały dotyczący pkt.6 porządku obrad sesji 

dotyczący zmiany uchwały w sprawie określania dotacji na prace 

konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w 

gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu 

Wągrowieckiego omówił pan Starosta Tomasz Kranc. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół Nr 6 oraz 

7 z poprzednich posiedzeń komisji. 

 
 
 
4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 
4.1 Zapytania 
----------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
------------------------------------ 
 

4.3  Stanowiska. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na 
najbliższą sesję. 
 



 

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 
 
 


