
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 3/2022  w dniu 17-02-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.17.15 
 

 

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 nieobecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

nieobecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. Tomasz Kranc 

2.Leszek Zdrzałka 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Katarzyna Kubacka- Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

2. Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu  

3. Beata Jessa -  kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego 

4. Małgorzata Klessa - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-

twa. 
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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 Komisji zdalne rozpoczęła Pani Przewodnicząca Iwona Tyll, która 

powitała wszystkich obecnych członków i gości. Następnie przewodnicząca 

sprawdziła obecność członków Komisji w zdalnym posiedzeniu. Członkowie 

potwierdzili swoją obecność – zgodnie z załączoną listą obecności sporządzoną 

przez Przewodniczącą. 

W dalszej kolejności Pani Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad, który 

został przyjęty przez Komisję. 

 

Informacja i realizacji zadań przez Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów za rok 2021 

Opiniowanie materiałów na sesję 
 

Pani Przewodnicząca poprosiła Panią Katarzynę Kubacką o przedstawienie 

informacji z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok ubiegły, Pani 

rzecznik w formie prezentacji na wstępie omówiła podstawy prawne działania 

rzecznika na mocy ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów 

następnie pani rzecznik przedstawiła sprawy jakimi zajmował się rzecznik w roku 

2021 oraz sposoby rozwiązywania problemów. 
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W roku 2021 Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielił 487 porad prawnych, 

pisemnych wystąpień wystosował 114 z czego pozytywnie zostało zakończonych 66 

a negatywnie 21 sprawy, które są jeszcze w toku jest ich 8 a 14 przekazano do 

innych instytucji. 

Ilość porad zmniejsza się od roku 2019 wynikiem tego jest coraz bardziej 

uświadomione społeczeństwo do swoich praw za sprawą również rzecznika poprzez 

działania edukacyjno-informacyjne oraz trwającą pandemię. 

Na koniec Pani przewodnicząca podziękowała Pani rzecznik za pracę na rzecz 
konsumentów. 

Następnie członkowie komisji omawiali materiały sesyjne które na początek 

przedstawił i omówił pan wicestarosta Michał Piechocki który to przedstawił projekty 

uchwał dotyczące dotacji celowej na remont zabytków na terenie naszego powiatu 

dla Parafii rzymskokatolickich w Wągrowcu, Mieścisku oraz Łeknie łącznie na kwotę 

40 tyś zł. Następnie pan wicestarosta przedstawił i omówił projekt uchwały dotyczący 

utworzenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w Gołańczy. 

Następnie pani Beata Jessa - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 

Transportu Publicznego przedstawiła kolejne projekty uchwał dotyczące; Powierzenia 

Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową nr 1603P w 

miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: 

„Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w 

średniowiecznej części dawnego miasta Łekno“ oraz projekt uchwały w sprawie 

zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.   

Kolejny punkt programu sesji dotyczący projektu uchwały w sprawie   

upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

omówił pan wicestarosta Michał Piechocki po omówieniu zasadności projektu tej 

uchwały głos zabrał radny Andrzej Banaszyński proponując, aby w skład komisji 

kontrolującej nadal weszli radni z poprzedniej komisji którzy są zaznajomieni z 

zagadnieniami dotyczącymi kontroli. 
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Kolejne punkty projektów uchwał dotyczące dotacji dla gmin powiatu 

wągrowieckiego na utylizację materiałów zawierających azbest przedstawiła pani 

Małgorzata Klessa - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 

kwota przeznaczona przez powiat na te zadania to 21 tyś zł. 

Kolejny punkt programu sesji przedstawił pan wicestarosta; projekt uchwały 

dotyczący wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55, na okres 

dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych. 

oraz projekt dotyczący wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego dotyczący lokalu przy ul. Kościuszki w budynku przychodni dla gabinetu 

stomatologicznego. 

Po omówieniu materiałów sesyjnych Pani przewodnicząca poprosiła Pana 

wicestarostę o omówienie spraw bieżących. Pan wicestarosta Michał Piechocki 

przedstawił członkom komisji rozstrzygnięcia konkursów na zadania drogowe oraz 

omówił sytuację bieżącą w oświacie jak również to co nas czeka w najbliższym 

czasie gdyż szkoły podstawowe kończą najliczniejsze roczniki, spowodowane 

reformą edukacyjną w której to do szkoły podstawowej poszli sześciolatkowie. 

Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na najbliższą sesję. 

 

Członkowie komisji zaakceptowali propozycję radnego pana Andrzeja 

Banaszyńskiego dotyczącą składu komisji kontrolującej ZOZ w Wągrowcu. Radni w 

osobach Pani Halina Sobota oraz Pan Bogdan Fleming wyrazili zgodę na prace w tej 

Komisji. 

 

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

 
4.2   Opinie 
------------------------------------ 
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4.3 Stanowiska. 
----------------------------------- 

 
4.4 Wnioski 
------------------------------------ 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono zdalne posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat. 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 
 


