
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 10/2022 w dniu 23-06-2022r. 

 

 

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 obecny 

6 Robert Woźniak nieobecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

obecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Robert Wożniak 
 
 
 
 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Małgorzata Piekutowska –Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
2. Ewa Szczepaniak – Skarbik Powiatu 

3. Aleksandra Wentland- 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 o wykonaniu budżetu Powiatu za 2021 rok wraz z 
informacją o zasobach i stanie mienia powiatu. 

Opiniowanie materiałów na sesję. 
 

 

 

   Jako pierwsza głos na komisji zabrała pani Aleksandra Wentland główna 

księgowa ZOZ w Wągrowcu   która to przedstawiła członkom komisji 

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego 

sprawozdania finansowego ZOZ w Wągrowcu wraz z opinią. 

 



 

   Następnie pani Małgorzata Piekutowska - pracownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wągrowcu   
przedstawiła kolejny temat posiedzenia komisji, Informację o stanie 
mienia powiatu za 2021 rok. 
Informacja ta zawiera dane dotyczące gruntów i ich wartości oraz 
budynków i budowli, środków trwałych, oraz zbiorów bibliotecznych 
które to są własnością Powiatu Wągrowieckiego. W informacji zawarto 
również poniesione wydatki  na utrzymanie mienia. 
Powiat Wągrowiecki jest właścicielem mienia o wartości 350.171.808zł. 
Z czego wartość gruntów to jest kwota 80.866.803zł. przy areale ponad 
506ha natomiast wartość środków trwałych szacowana jest na kwotę 
35.309.576zł. A zbiory biblioteczne  wyszacowane są na kwotę łączną 
1.102.703zł. Po stronie wydatków na utrzymanie mienia  poniesiono 
kwotę 20.972.928zł. W tym wydatki poniesione z tytułu remontu 
szpitala, z kolei wygenerowane dochody z najmu,dzierżawy,trwałego 
zarządu, zajęcia pasa drogowego oraz zapisów darowizn i spadków to 
kwota 1.421.308zł. 
  
   Następnie Informację  z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok 
przedstawiła Skarbnik  Powiatu pani Ewa Szczepaniak 
Z budżetu powiatu finansowane są wydatki na realizację: 
Zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych ustawami oraz zadań przejętych przez powiat do 
realizacji w drodze umowy lub porozumienia i zadań realizowanych 
wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

        Budżet  powiatu  został  zatwierdzony  przez  Radę  Powiatu  
Wągrowieckiego w dniu 22 grudnia 2020 r. w kwocie 91.740.688,48 zł 
Z czego po  stronie  dochodów,  w  tym:  dochody  bieżące  w  kwocie 
85.447.742,98  zł i dochody  majątkowe w kwocie 6.292.945,50 zł oraz w 
kwocie 104.147.905,48 zł po stronie wydatków. Dochody za 2021 rok 
zostały zrealizowane w kwocie 95.696.813,67 zł, co stanowi 100,40 % 
wielkości planowanej po zmianach, w tym dochody bieżące w kwocie 
91.148.743,62 zł i dochody majątkowe w kwocie 4.548.070,05 zł. 

Rozchody zostały zrealizowane w kwocie 3.632.868 zł,  co stanowi  
100% wielkości  planowanej  po  zmianach, z  tego z tytułu  spłat  
zaciągniętych krajowych kredyt ów zostały zrealizowane w kwocie 
1.366.286 zł, oraz z tytułu  przelewów na rachunki lokat w kwocie  
2.266.582 zł. Wydatki zostały zrealizowane w  kwocie 105.884.415,27 
zł, co stanowi 91,37 % wielkości planowanej po zmianach 
115.890.482,69 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od 
nich  naliczanymi zrealizowano  w kwocie 57.733.632,05 zł, co stanowi 
99,10%  wielkości planowanej 58.259.017,55zł  
i 54,53 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków, wydatki związane 
z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zrealizowano w 
kwocie 16.704.705,72 zł, co stanowi  93,57 % wielkości planowanej,  tj. 



 

17.852.826,41zł i 15,78 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków .  
Dotacje  udzielone z  budżetu  powiatu  na  działalność  bieżącą 
zrealizowano  w  kwocie 4.695.144,88 zł, co  stanowi  98,87% wielkości 
planowanej, tj. 4.748.970,35zł i 4,43% w stosunku do ogółu wykonania 
wydatków. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano w 
kwocie 4.035.028,95 zł, tj. 97,10 % wielkości planowanej 4.155.696,99 
zł i 3,81 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. Natomiast 
wydatki na obsługę długu zrealizowano w kwocie 420.511,16 zł, tj. 87,26 
% wielkości planowanej 481.898,80 zł i 0,40 % w stosunku do ogółu 
wykonania wydatków. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 
kwocie 21.949.108,04 zł, tj.  74,73 % planu wynoszącego 
29.371.870,35 zł i 20,73 % w stosunku do ogółu wykonania wydatków. 
Po przedstawieniu wykonania budżetu za rok ubiegły pani Skarbnik 
Powiatu omówiła  pkt 10 i 11 porządku obrad sesji dotyczący zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej 
na lata 2022-2045. Następnie członkowie komisji omawiali dalsze 
materiały sesyjne dotyczące punktu 6 porządku obrad sesji tj. projekt 
uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi w MOW w Antoniewie omówiła 
pani przewodnicząca Iwona Tyll a punkt dotyczący,powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu przedstawił pan starosta 
Tomasz Kranc. W zaproponowanym składzie tej komisji jako członka z 
Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy, wybrano pana 
Andrzeja Banaszyńskiego. 
Skład proponowanej komisji konkursowej: 

      1) Michał Piechocki                 – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego 
      2) Małgorzata  Osuch              – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego 
      3) Jerzy Springer                     – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego 
      4) Andrzej Banaszyński           – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego 
      5) Anna Przybylska                  – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego 
      6) Tomasz Bociański                – przedstawiciel Rady Powiatu Wągrowieckiego, lekarz 

 7) Urszula Wierzbicka              – przedstawiciel Rady Społecznej ZOZ w Wągrowcu 
 

 

 
 
 

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

 
4.2   Opinie 
 
 
 
 



 

 
4.3  Stanowiska. 

 
Członkowie Komisji przyjęli protokoły z poprzednich posiedzeń 
komisji 
 

 
4.4  Wnioski 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie Komisji Zdrowia Polityki 
Społecznej i Rynku Pracy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


