
 

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy 

 

Nr 14/2022 w dniu 20-10-2022r. 

 

 

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 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 uczestniczył: 
 
1.Kinga Kluczyńska – kierownik Wydziału Spaw Obywatelskich i Zdrowia 
2.Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 
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 o współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi w 
2023 roku. 
Opiniowanie materiałów na sesję. 
 
 

 
         Po rozpoczęciu komisji głos jako pierwsza zabrała pani skarbnik 

 na wstępie zostały omówione zmiany w uchwale budżetowej na rok 
2022 oraz zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej na lata 2022-
2040, następnie pani skarbnik przedstawiła i omówiła założenia do 
projektu budżetu na rok 2023 ze szczególnym uwzględnieniem 
wydatków związanych z inwestycjami planowanymi w związku z 
dofinansowaniem zadań drogowych z „Rządowego Funduszu Polski 
Ład;Program Inwestycji Strategicznych”.  W tym momencie również 
poprosił o głos, pan Tomasz Kranc i przedstawił członkom komisji koszty 
zadań, których to już  dziś zostały otwarte oferty na dane zadania 
drogowe oraz kwoty jakie zostały złożone przez oferentów. 

Następnie o przedstawienie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” 
została poproszona pani Kinga Kluczyńska kierownik wydziału spraw 
obywatelskich i zdrowia, pani kierownik omówiła cele tego programu 
oraz zasady współpracy i jej formy oraz sposób realizacji tego programu. 



 

Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zawarte są w zał.nr.1 do 
dzisiejszego protokołu. 
 Kolejne punkty materiałów sesyjnych omówił sekretarz powiatu pan 
Radosław Kubisz, punkty dotyczące kolejnych umów najmu lokali 
użytkowych w budynku przychodni na ul. Kościuszki, następnie pan 
sekretarz przedstawił i omówił punkt  11 i 12 porządku obrad sesji 
,dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu 
Wągrowieckiego do Związku powiatowo-gminnego Wielkopolski 
Transport Regionalny a szczegóły z tego projektu uchwały zostały 
zawarte w zał.nr.2 do dzisiejszego protokołu. 
 Następnie pan sekretarz również omówił członkom komisji 
pkt.16.porządku obrad najbliższej sesji dotyczący rozpatrzenia skargi 
oraz podtrzymania stanowiska Komisji Skarg,Wniosków i Petycji. 

Następnie pani Przewodnicząca Rady przedstawiła członkom komisji 
pkt. 17-y porządku obrad sesji dotyczący złożonych oświadczeń 
majątkowych. 
      
 

4.   ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

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

 
4.2   Opinie 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół nr.13 z 
poprzedniego posiedzenia komisji. 

 
     4.3  Stanowiska. 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali materiały na 
najbliższą sesję. 
 

4.4  Wnioski 
 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

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

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


