
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 12/2017  w dniu 20-07-2017r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.10 
 

 

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. Beata Korpowska – Dyrektor PUP w Wągrowcu 
2. Michał Piechocki – Wicestarosta Powiatu Wągrowieckiego 
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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. 

Pierwsza zabrała głos Pani Beata Korpowska, która omówiła Program na Rzecz 

Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim do 2020 roku, stanowi ona załącznik Nr 1 do 

niniejszego Protokołu. 

Program ten jest realizacją zadania samorządu powiatowego, określonego w 

Ustawie o samorządzie powiatowym oraz w Ustawie o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Program ten ma zwierać:  

 ocenę zgodności z dokumentami strategicznymi, 

 diagnozę sytuacji na rynku pracy, 

 cel główny, cele szczegółowe, zadania realizacyjne, działania szczegółowe, 

 informacje o źródłach finansowania, 

 informacje o sposobie monitorowania i miernikach oceny stopnia realizacji. 

Misją programu jest zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców warunkiem 

wzrostu konkurencyjności i poprawy warunków życia w powiecie. 

Celem głównym jest wzrost poziomu zatrudnienia wśród mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego. Natomiast cele szczegółowe to: 

 aktywizacja zawodowa bezrobotnych i ograniczanie skutków bezrobocia, 

 promocja i wspieranie przedsiębiorczości 

 edukacja dla rynku pracy, 

 podnoszenie poziomu świadczenia usług przez Powiatowy Urząd Pracy w 

Wągrowcu. 

 



-3- 

 

Następnie Pan Michał Piechocki omówił zmiany budżecie na rok 2017.  

Pani Małgorzata Osuch omówiła skargę, która wpłynęła do rady Powiatu w 

dniu 5 lipca 2017r. od Państwa Ewy i Mariana Kończal, na działania Powiatowego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu w sprawie rozwiązania konfliktu 

dot. legalności samowoli budowlanej od 1995r. do 2017r. na posesji Andrzeja i 

Aleksandry Kończal, którą odsyłamy do Województwa zgodnie z właściwością. 

 Pan Michał Piechocki poinformował, ze był w dniu dzisiejszym na szkoleniu nt. 

działalności leczniczej i przywiózł bardzo ważną informację, iż my jako podmiot 

tworzący szpital musimy dokonać oceny sytuacji ekonomiczno finansowej ZOZ w 

Wągrowcu na postawie raportu. Raport ten ma wskazać stan faktyczny szpitala 

oraz prognozę na trzy lata. Nasz szpital wykazuje duża stratę i dlatego musi 

sporządzić program naprawczy. Na najbliższej Sesji będzie musiała być podjęta 

stosowna Uchwała w tej sprawie. 

 

W dalszej części posiedzenia Komisja zapoznała się z pozostałymi materiałami 

sesyjnymi i wszystkie zaopiniowała pozytywnie. 

 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Komisji. 

 

 

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

 
 

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

 
      4.3  Stanowiska 

 
--------------------------------------- 
 
4.4  Wnioski 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


