
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 12/2022 w dniu 15-09-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  15.00  zakończono o godz.16,20 
 

 

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 uczestniczył: 
 
1.Aleksandra Wentland – główna księgowa w ZOZ w Wągrowcu 
2.Przemysław Bury – dyrektor ZOZ w Wągrowcu 
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 oraz zaproszonych gości  a następnie 

przedstawiła porządek obrad, oraz temat dzisiejszego   posiedzenia 

komisji. 

 

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji 
zadań za I półrocze 2022 roku, ze szczególnym  uwzględnieniem 
szpitala powiatowego. 
 

 
         Po rozpoczęciu komisji przez panią przewodniczącą dzisiejszego 
posiedzenia komisji i poprosiła jako pierwszego pana dyrektora ZOZ w 
Wągrowcu. Pan Przemysław Bury omówił stopień zaawansowania prac 
wykończeniowych remontu starej części szpitala oraz o terminach 
końcowych odbiorów technicznych przez służby zewnętrzne. Pan 
dyrektor przekazał członkom komisji ostateczny termin zakończenia 
inwestycji o zaprosił członków komisji na dzień 28 października na 
otwarcie wyremontowanego szpitala omówił również zapotrzebowania 
szpitala na zakup sprzętu do sali wybudzeniowej na oddziale 
chirurgicznym zał.nr1. oraz przedstawił decyzję Wojewody 
Wielkopolskiego o wyrażeniu zgody na czasowe zaprzestanie 
działalności Oddziału Noworodkowego oraz części położniczej Oddziału 
Położniczo-Ginekologicznego zał.nr2. 
       Następnie pani Aleksandra Wentland główna księgowa Szpitala 
Powiatowego w Wągrowcu przedstawiła sprawozdanie z wykonania 
planu  finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2022 roku, przychody 



 

szpitala to kwota 22.029.185,55 zł. To jest 50,89%zaplanowanego 
przychodu z kolei koszty szpitala ogółem to kwota 21.496.076,64 zł, co 
daje dodatni wynik finansowy szpitala  i zamyka się kwotą  
682.418,45.zł. Następnie pani księgowa przedstawiła stan rozliczeń 
finansowych z generalnym wykonawcą inwestycji. Należy tutaj dodać że 
szpital na zadania inwestycyjne w tym roku otrzymał środki finansowe z 
budżetu powiatu wągrowieckiego w kwocie 4.550.000,00zł. 
      Następnie pani  Ewa Szczepaniak Skarbnik powiatu omówiła 
członkom komisji informacje z wykonania budżetu  i realizacji zadań 
przez zarząd powiatu za pierwsze półrocze 2022 roku. Informacja ta 
została przekazana i omówiona   w formie prezentacji. 

 
 

 

4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

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

 
4.2   Opinie 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół nr.11 z 
poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
     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 
 
 


