
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 13/2022 w dniu 22-09-2022r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16,00  zakończono o godz.17,45 
 

 

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 nieobecna 

5 Tomasz Kranc obecny 

6 Robert Woźniak obecny 
 

7 Andrzej Banaszyński 
 

obecny 

8 Leszek Zdrzałka 
 

nieobecny 

9 Irena Szewczykowska 
 

obecna 

10 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Małgorzata Osuch 

2. Leszek Zdrzałka 

 
 
 
 
 
 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
 

1. Michał Piechocki – Wicestarosta Wągrowiecki 
2. Ewa Szczepaniak – Skarbik Powiatu 

3. Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR 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. 

 

 
Opiniowanie materiałów na sesję. 

 
 

   Jako pierwsza głos zabrała pani Ewa Szczepaniak Skarbnik powiatu 

pani skarbnik omówiła projekt uchwały w sprawie, zmiany uchwały 

budżetowej  na 2022 rok oraz projekt uchwały w sprawie, zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na tata 2022-2040. Zmiany 

wprowadzane do budżetu w roku bieżącym powodują zmiany i 

dostosowanie w WPF, zmiany te dotyczą rozbudowy szpitala inwestycji w 

drogownictwie oraz budowy sali gimnastycznej i tzw. balonu czyli starej 

sali gimnastycznej  przy ZSP nr 1 na ul. Kcyńskiej 

   Następnie pkt.13 porządku obrad sesji dotyczący , podjęcia uchwały 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu 
osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji omówiła pani Iwona Tyll 
przewodnicząca naszej komisji. 
Kolejny pkt.nr.9. porządku obrad sesji dotyczący, podjęcia uchwały w 
sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki 



 

Zdrowotnej  w Wągrowcu na podstawie Raportu omówił i przedstawił 
pan Michał Piechocki, raport ten jest konstruowany corocznie po 
wprowadzeniu przepisu od roku 2018, składa się on z czterech ocen 
I – ocena za wynik finansowy          (ocena pozytywna) 
II – ocena za płynność finansową   (ocena pozytywna) 
III – ocena efektywności szpitala    (ocena pozytywna) 
IV – wskaźnik zadłużenia szpitala  (ocena negatywna) 
Po ocenie wskaźników i ocenie działalności szpitala zarząd powiatu 
przyznaje pozytywną ocenę szpitalowi za rok 2021 i prosi o podjęcie tej 
uchwały przez radę. Następnie pan wicestarosta Michał Piechocki 
przedstawił i omówił pkt.10. Porządku obrad sesji dotyczący podjęcia 
uchwały,Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniającej uchwałę w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i 
placówek oświatowych  prowadzonych przez powiat wągrowiecki 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godzin    
ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw. 
 
   Kolejny punkt porządku obrad sesji pkt.nr7. dotyczący projektu 
uchwały sprawie  zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju zadań 
i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  w 2022 roku. Oraz 
pkt.nr8. dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu 
Wągrowieckiego omówiła pani Edyta Owczarzak Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie. 
 

     Punkt nr.6. porządku obrad sesji dotyczący. 
 Informacji Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji 
zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2022 roku został omówiony na 
poprzednim posiedzeniu komisji. 
 

 
 

 
4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 

 
4.1 Zapytania 
 
 

 
4.2   Opinie 
 

 
 
 
 



 

4.3  Stanowiska. 

 
Członkowie Komisji przyjęli protokół nr12 z poprzedniego 
posiedzenia komisji oraz pozytywnie zaopiniowali materiały na 
najbliższą sesję 

 

 
4.4  Wnioski 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

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

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


