
Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej  
i Rynku Pracy  

 
Nr 6/2018  w dniu 12-04-2018r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.30. 
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Piotr Pałczyński 
- 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  
 

obecna 

8 Grzegorz Owczarzak 
 

obecny 

9 Robert  Woźniak 
 

obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. ------------------------- 

 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. 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 z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wagrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2017 roku”. 

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 Pan Piotr Pałczyński, który powitał 

wszystkich przybyłych, a następnie przedstawił porządek obrad. 

 
Pierwsza zabrała głos zabrała Pani Barbara Linetty i bardzo szczegółowo 

omówiła Informację z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego w 2017 roku”, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 

Protokołu. W konkursie udział wzięły 24 organizacje pozarządowe, które złożyły 

łącznie 44 oferty z czego 32 oferty zostały rozpatrzone pozytywnie. Natomiast w 

trybie pozakonkursowym tzw. „małe granty” 9 organizacji pozarządowych złożyło 

łącznie 11 ofert.  C czego 2 oferty nie otrzymały dotacji. Wykorzystana kwota dotacji 

w trybie konkursowym to 100.348,00zł a w trybie pozakonkursowym tzw. „małe 

granty” 20.000,00zł. 

Członkowie komisji podczas dyskusji podkreślili, że ta kwota 120.348,00zł jest 

dobrze wydatkowana i pozwala to na zrzeszenie się członków tych organizacji.  

Kreowanie pozytywnych relacji z organizacjami pozarządowymi wpływa na 

efektywniejsze realizowanie przedsięwzięć na rzecz powiatu wągrowieckiego i jego 

mieszkańców. 
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W dalszej części posiedzenia Pan Tomasz Kranc Starosta przedstawił plan 

podziału nadwyżki budżetowej, która kształtuje się na poziomie 2.828.000,00zł.  

Nadwyżka budżetowa min. pokryje stratę ZOZ w kwocie 405tys. zł, zostaną 

zorganizowane dwa wyjazdy młodzieży szkolnej do Auschwitz i do Muzeum w 

Gdańsku. Część środków zostanie przekazana na remonty drogowe i potrzeby 

oświatowe.  

Radny Grzegorz Owczarzak podkreślił, ze gro tych zadań jest ciekawych, ale 

„napawa mnie smutkiem ul. Antoniewska w Skokach”. Zadanie to jest odkładane po 

raz trzeci. Bardzo potrzebna inwestycja. Fakt, że nie otrzymaliśmy ponownie dotacji 

od wojewody. Jednak pomimo to, że obiecaliśmy sobie, że ruszymy sami „nadal 

jesteśmy w I etapie „oczekiwania”. 

Starosta Tomasz Kranc odpowiedział, że celem głównym ul. Antoniewskiej jest 

wybudowanie chodnika. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg nie wyraża zgody na 

takie częściowe remonty, które nie spełniają wymogów technicznych na tej ulicy. 

Całe to zadanie musi być wykonane ze współpracą i współfinansowaniem Gminy 

Skoki. Nie mamy jako Powiat takich środków 600.000,00zł na ten cel. W to miejsce 

realizowane są dwa zadania ul. Parkowa i ul. Zamkowa w Skokach.  

Przewodniczący Piotr Pałczyński dodał, że Rada pozytywnie przychyliła się do 

tego i złożyliśmy po raz kolejny wniosek o dofinansowanie, wiedząc jaki wynik 

uzyskamy (32miejsce).  

 
Protokół Nr 5/2018 z dnia 22-03-2018r. został przyjęty bez zastrzeżeń: 9 

głosami za. 
 
 

Pan Przewodniczący podziękował wszystkim za przybycie i zakończył 

posiedzenie Komisji. 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
4.1 Zapytania 
 
-------------------------------------- 
4.2   Opinie 
 
-------------------------------------- 
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      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        Piotr Pałczyński 


