
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 12/2016  w dniu 21-07-2016r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.20 
 
 

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  
 

obecny 

7 Małgorzata Osuch  
 

nieobecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9. Robert  Woźniak 
 

obecny 

 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Małgorzata Osuch 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Danuta Królczyk – skarbnik Powiatu 
2. Tomasz Królczyk - prawnik 
3. Wojciech Kotarba – samodzielne stanowisko ds. kontroli 
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 1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.3. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.4. 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. 

Pierwszy głos zabrał Pan Wojciech Kotarba, który omówił Informacje na temat 

wyników kontroli zarządczej na I i II poziomie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

oraz jednostkach organizacyjnych powiatu za rok 2015, który stanowi załącznik Nr 

1 do niniejszego Protokołu. 

Następnie pan Tomasz Królczyk radca prawny z ZOZ Wągrowiec omówił statut 

ZOZ w Wągrowcu, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Następnie Przewodniczący Komisji  Pan Tadeusz Synoracki zgłosił swoje uwagi do 

zapisów w tymże statucie. Komisja w tym temacie wypracowała wniosek do Zarządu 

Powiatu o naniesienie w omawianym Statucie następujących  zapisów: 

 w § 1 pkt. 3 poprzez usuniecie słowa przepisy oraz ppkt. 4 inne przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa; 

 w § 2 pkt. 4 ppkt. 1, 2 i 3  poprzez usuniecie słowa w rodzaju; 

 w § 4 pkt. 2 należałoby użyć tego samego określenia nawiązuje lub zawiązuje; 

 w § 7 pkt. 1 poprzez zapis w następującej treści: Zespół prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową według planu finansowego oraz na zasadach 

określonych ustawą o działalności leczniczej, ustawa o rachunkowości i ustawą 

o statystyce państwowej. 
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Następnie członkowie Komisji rozmawiali na temat spraw dot. szpitala 

powiatowego a szczególnie jego rozbudowy, nadróbek i zwrotu za nie środków z NFZ, 

konkursu na stanowisko Dyrektora szpitala oraz nt ugody dot. spłaty kary. 

W dalszej części Pani Danuta Królczyk omówiła zmiany w WPF 2016-2022 oraz 

zmiany w budżecie na rok 2016. 

Komisja na prośbę Starosty Wągrowieckiego została poproszona o wytypowanie 

osoby do prac w Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora ZOZ w Wągrowcu. Tutaj Pan Przewodniczący Tadeusz Synoracki zgłosił 

kandydaturę Pani Małgorzaty Osuch. W związku z nieobecnością Pani 

Przewodniczącej Pan Robert Woźniak przedłożył pisemne oświadczenie Radnej o 

wyrażeniu zgody, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Protokołu. Komisja 

jednogłośnie poparła zaproponowana Radną. 

 Komisja przeanalizowała również pozostałe materiały przygotowane pod 

obrady sesji i zaopiniowała je pozytywnie.  

 
Protokoły Nr 9/2106 z dnia 07-06-2016r.  i Nr 10/2016 z dnia 23-06-2016 oraz 

Nr 11/2016 z dnia 13-07-2016r. 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 
 
--------------------------------------- 
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4.4  Wnioski 
 
Wniosek do Zarządu o naniesienie poprawek w Statucie ZOZ Wągrowiec: 

 w § 1 pkt. 3 poprzez usuniecie słowa przepisy oraz ppkt. 4 inne przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa; 

 w § 2 pkt. 4 ppkt. 1, 2 i 3  poprzez usuniecie słowa w rodzaju; 

 w § 4 pkt. 2 należałoby użyć tego samego określenia nawiązuje lub zawiązuje; 

 w § 7 pkt. 1 poprzez zapis w następującej treści: Zespół prowadzi samodzielną 

gospodarkę finansową według planu finansowego oraz na zasadach 

określonych ustawą o działalności leczniczej, ustawa o rachunkowości i ustawą 

o statystyce państwowej. 

 
 
 

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  

 
 
 


