
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 11/2022  w dniu 21-07-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16,25  zakończono o godz.17,55 
 

 

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.Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

2. Małgorzata Klessa – kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa. 

3. 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 pani Iwona Tyll, która powitała 

wszystkich członków komisji i zaproszonych gości a następnie 

przedstawiła porządek obrad oraz tematy dzisiejszego  posiedzenia 

komisji. 

 

Polityka senioralna realizowana w powiecie wągrowieckim. 

Funkcjonowanie ZOL i DDOM 

Opiniowanie materiałów na sesję 

 
        Pani przewodnicząca poprosiła panią kierownik Barbarę Linetty o 
przedstawienie pierwszego tematu posiedzenia komisji . 
Pani kierownik przedstawiła informację na temat polityki senioralnej za 
rok 2021 wraz z działaniami Powiatowych Jednostek Organizacyjnych 
realizowanych dla seniorów (Komenda Powiatowa Policji,Powiatowy 
Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy w 
Srebrnej Górze) następnie pani kierownik przedstawiła działalność 
Zakładu Opiekuńczo Leczniczego oraz Dziennego Domu Opieki 
Medycznej. 
Wszystkie informacje omawiane przez panią kierownik zostały zawarte w 
zał.nr.1 do dzisiejszego protokołu. 
Następnie członkowie komisji omawiali materiały sesyjne, 
pani Małgorzata Klessa kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa, przedstawiła członkom komisji pkt.6 
porządku obrad sesji tj.  Informację o działalności nadzorów wodnych w  
Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok oraz pkt.7 porządku obrad sesji 



 

dotyczący, przedstawienia raportu z wykonania „Programu ochrony 
środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z 
perspektywą do roku 2026 za okres 2019-2021. 
Kolejny punkt programu sesji dotyczący, podjęcia uchwały w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania   obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest 
różny  w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i 
rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady 
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i 
w kształceniu na odległość,  a także określenie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć  nauczycieli szkół i placówek 
niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 
zawodowych. Omówił kolega radny Robert Woźniak. 
Następnie pani Ewa Szczepaniak Skarbnik Powiatu  omówiła projekt  
zmiany uchwały budżetowej na rok bieżący oraz zmiany w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2022- 2040   
 
  

4.1 Zapytania 
 

4.2   Opinie 
 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół z poprzedniego 

posiedzenia komisji oraz pozytywnie zaopiniowali materiały na najbliższą 

sesję. 

 
      4.3  Stanowiska. 

 
 

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 
 
 


