
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 7/2016  w dniu 16-05-2016r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 17.45. 
 

 

L.p Imię i nazwisko Podpis 
1. Tadeusz Synoracki       

- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Iwona Tyll   
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

 4 Krzysztof Migasiewicz       
 

obecny 

5 Jerzy Springer       
 

obecny 

6 Tomasz Kranc  
 

nieobecny 

7 Małgorzata Osuch  
 

obecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9. Robert  Woźniak 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Tomasz Kranc 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Hanna Domagalska – Wągrowieckie Towarzystwo „AMAZONKI” w Wągrowcu 
2. Stanisław Owsiany – Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa 
3. Barbara Linetty – Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Informacja o efektach działań w 2015 roku organizacji pozarządowych 

działających w obszarze zdrowia i polityki społecznej przez: Towarzystwo 

„Amazonki” w Wągrowcu, Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa i Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w 

Poznaniu- Zarząd Koła w Wągrowcu. 

1.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Komisji. 

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 rozpoczął Przewodniczący, który powitał wszystkich przybyłych, a 

następnie przedstawił porządek obrad. 

 
Pierwsza głos zabrała Pani Hanna Domagalska, która przedstawiła Sprawozdanie 

z działalności Wągrowieckiego Towarzystwa „AMAZONKI” za rok 2015, które 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. Wągrowieckie Towarzystwo 

„AMAZONKI” to 25 kobiet, które zrzeszyły się, aby wzajemnie się wspierać, by w 

grupie doświadczonych koleżanek szukać wsparcia i nadziei, by budować wiarę, 

pielęgnować optymizm oraz utrwalać przekonanie, że rak to nie wyrok.  

Ich motto: 

Gdy dowiadujesz się, że masz raka wali Ci się cały świat. 

Gdy go pokonujesz rodzisz się na nowo. 

A wtedy najważniejsze jest mieś wokół siebie ludzi, 

Którzy wspierają Cię i pomagają. 
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W trakcie dyskusji Pani Małgorzata Osuch dodała, że jeżeli nie przeżyje się takiej 

traumy osobiście to nie idzie tego zrozumieć. Należy dzielić się wiedzą i ją 

nagłaśniać, bo wtedy ludzie zaczynają się badać. Stowarzyszenie to wielka pomoc 

dla osób dotkniętych rakiem, które muszą zmierzyć się z tak poważną chorobą. 

Pani Hanna Domagalska dodała, że ludzie zdrowi nie potrafią rozmawiać z 

chorymi na raka. Pani Barbara Linetty podkreśliła, że Starostwo również uczestniczy 

w profilaktyce zdrowotnej dla mieszkanek powiatu wągrowieckiego. W roku 2015 

przekazano kwotę 2000,00zł na zorganizowanie 5 spotkań pod nazwą „Profilaktyka 

chorób nowotworowych piersi” z dr Dariuszem Godlewskim oraz spotkanie „Jak żyć z 

rakiem” z dr Małgorzatą Adamczyk oraz spotkanie z psychologiem dotyczące 

asertywności w codziennym życiu.  

Następnie glos zabrał Pan Stanisław Owsiany, który przedstawił Informację z 

działalności Stowarzyszenia im Ks. Niwarda Musolffa w Wągrowcu w 2015, która 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. W roku 2015 pod opieka 

Hospicjum było 641 pacjentów. Koszty kształtują się w następujący sposób - 40% 

Stowarzyszenie musi zdobyć sobie samo, a 60% kosztów pokrywane jest przez NFZ.  

W trakcie dyskusji pytano czy starcza środków na stabilne utrzymanie Hospicjum i 

jak jest pozyskiwane to 40% jak środki własne. Pan Owsiany w odpowiedzi 

poinformował, że na te 40% śr. własnych składa się głównie 1% przekazany od osób 

fizycznych oraz dotacje z gmin. Czy starcza???musi starczyć, bo gospodarujemy tak, 

aby wystarczyło. Pan Owsiany dodał jeszcze, że w hospicjum pracuje dwóch 

oddanych do tego lekarzy lecz już wiekowych, co będzie dalej, trudno przewidzieć. 

Na zakończenie Pani Małgorzata Osuch dodała, że to co Państwo robicie to jest 

największe człowieczeństwo oraz aby każdy z nas postawił sobie „wyzwanie 

osobiste” dot. oddania 1% na Hospicjum w Wągrowcu. 

Następnie Pani Barbara Linetty omówiła Sprawozdanie merytoryczne z 

działalności Koła Powiatowego PZN w Wągrowcu za rok 2015, które stanowi 

załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu. Pani Kierownik oceniła bardzo wysoko 

pracę Prezesa Koła PZN Pani Jolanty Deja oraz dodała, że wszystkie osoby 

związane z tymi organizacjami oddają serce dla innych bezinteresownie. 

Pan Przewodniczący podziękował gościom za przybycie i za ich wielką pracę 

oraz za zaangażowanie w to co robią. 
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Protokoły Nr 18/2015 z dnia 11-12-2015r. oraz Nr 5/2106 z dnia 22-03-2016r.  i Nr 

6/2016 z dnia 20-04-2016 zostały przyjęte bez zastrzeżeń. Wszyscy obecni 

członkowie komisji byli za przyjęciem protokołów. 

 

 

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

 
4.2   Opinie 
 
-------------------------------------- 
 
 

      4.3  Stanowiska 
 
--------------------------------------- 
 
4.4  Wnioski 
 
------------------------------------- 
 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

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

 
 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                                   Przewodniczący Komisji:  
               Iwona Tyll      Tadeusz Synoracki  
 

 
 
 


