
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 7/2022  w dniu 20-04-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16,00  zakończono o godz.18,45 
 

 

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 
 

nieobecny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 
1. Bogdan Fleming 

 
 
 
 
 
 



 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 
 1. Barbara Linetty - kierownik  Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

2. Edyta Owczarzak -  dyrektor PCPR w Wągrowcu 

3. Przemysław Frydrych – Dział Inwestycyjno Eksploatacyjny ZOZ w Wągrowcu 

4. Ewa Szczepaniak - Skarbnik Powiatu, 

 

 
 

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 pan, która powitała 

wszystkich na dzisiejszym posiedzeniu komisji, a następnie 

przedstawiła porządek  oraz tematy dzisiejszego posiedzenia. 

 

Sprawozdanie  z działalności PCPR za 2021 rok. 
Stan zaawansowania inwestycji „Rozbudowa szpitala 

powiatowego”. 
Opiniowanie materiałów na sesje. 

 
 
 



      Pani przewodnicząca na początek poprosiła pana Przemysława 
Frydrycha o przedstawienie i omówienie stanu zaawansowania 
rozbudowy szpitala, pan Przemysław Frydrych omówił 
poszczególne terminy zakończeń prac wykończeniowych oraz 
terminu oddania inwestycji do odbioru technicznego, termin ten 
ustalony na  dzień 10 czerwca natomiast prace wokół szpitala 
zostaną ukończone do końca lipca. Po omówieniu tego tematu głos 
zabrał również pan starosta Tomasz Kranc który przedstawił 
członkom komisji stronę finansowania i rozliczenia tej inwestycji 
oraz wszystkie trudności i problemy jakie napotkała ta inwestycja. 

 
       Następnie pani skarbnik omówiła projekt uchwały dotyczącej emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania i nabywania 
oraz projekty uchwał budżetowych w sprawie  zmiany WPF na lata 2022-
2040 oraz uchwały w  sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
 
Kolejne punkty porządku obrad sesji pkt. 11 oraz pkt. 12 omówił pan 
starosta Tomasz Kranc punkty te dotyczą podjęcia uchwały w sprawie 
określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Wągrowiecki na 
rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w 
sprawie 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”. 
 
Następnie pani przewodnicząca poprosiła panią Edytę Owczarzak 
dyrektor PCPR w Wągrowcu o przedstawienie pkt.10 porządku obrad 
sesji dotyczący podjęcia uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy 
społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 
A następnie pani Barbara Linetty kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła pkt.6 porządku obrad sesji. 
Dotyczący sprawozdania z realizacji, „Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za  2021r. 
Punkty 7,8,9 porządku obrad sesji były omawiane na poprzednim 
posiedzeniu komisji. 
 

Na tym zakończono zdalne posiedzenie Komisji Zdrowia 
Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz dyskusję na ww. temat. 

 
 

 



      

 

 

 

  

 

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. 
 
 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


