Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr 13/2019 w dniu 11-09-2019r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16.00 zakończono o godz.17.15
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1

Iwona Tyll
- Przewodnicząca Komisji
Halina Sobota
- Wiceprzewodnicząca Komisji
Grzegorz Bałdyga
- Sekretarz Komisji

obecna

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

2
3

nieobecna
obecny

Nieobecni członkowie Komisji:
1.
Halina Sobota
2.

Bogdan Fleming

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
1.
Michał Piechocki - Wicestarosta
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PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.
1.1.

Powitanie

1.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.3.

Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2019

roku i realizacji zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szpitala
powiatowego.
1.4.

Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.

1.5.

Zakończenie posiedzenia.

2.

OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ
KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW.
Nie oceniano.

3.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll, która
powitała wszystkich przybyłych na dzisiejsze posiedzenie komisji, a
następnie przedstawiła porządek obrad oraz temat dzisiejszego
posiedzenia
Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu za I
półrocze 2019 roku i realizacji zadań inwestycyjnych ze szczególnym
uwzględnieniem szpitala powiatowego.
Temat dzisiejszego spotkania komisji przedstawił wicestarosta Michał Piechocki.
Zaplanowane dochody powiatu na rok 2019 kształtowały się na poziomie 83mln.zł. A wydatki zaplanowano w kwocie 99mln.zł.
Po zmianach budżetowych dochód powiatu wynosi na ten rok kwotę
84.144 tyś. zł a wydatki w kwocie niemal 101.409tyś.zł.
Budżet powiatu za pierwsze półrocze 2019 w dochodach zamknął
się w kwocie 47.902,923zł co stanowi 56,93% a wydatki zamknęły się w
kwocie 42.281,141zł. co stanowi 41,69% z planowanych 101,409tyś.zł.

-3Dochody własne zaplanowane na kwotę 23.977,864zł. Zostały zrealizowane w kwocie 12.404,903zł. To jest 51,73%
Przychody
zostały zaplanowane w kwocie 18.632,364zł. W tym z emisji papierów
wartościowych 17mln.zł. A zrealizowane w kwocie 10.382,364zł. tj.55,72%
Rozchody
W pierwszym półroczu 2019 spłacono raty kapitałowe kredytów w kwocie
683,143zł. Co stanowi 50% wartości planowanej. Łączne zadłużenie na
czerwca 2019 z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji wynosi
27.099,999zł.
Zadania inwestycyjne
Zostały zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 23.548,485zł. Plan został zrealizowany w kwocie 4.304,466zł. Co stanowi 18,28% wielkości planowanej na rok 2019.
Na państwowy Fundusz Celowy Policji zostało przekazane 50tyś.zł. na
zakup patrolowego samochodu terenowego.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.
4.1 Zapytania
4.2 Opinie
Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za I
półrocze 2019 roku
4.3 Stanowiska.

Pani Małgorzata Osuch wyraziła słowa uznania dla starosty i zarządu
powiatu za pomysł i jego realizację za działania na rzecz drugiego
człowieka a dotyczyło to od dziś działającego na terenie naszego
powiatu a realizowanego na terenie szpitala powiatowego w Wągrowcu
programu DDOM. Program dedykowany na rzecz poprawy opieki nad
osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi.
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4.4 Wnioski

Pani Małgorzata Osuch zgłosiła wniosek formalny, aby zarząd, wsparł
działania w kierunku który mógłby, umożliwić i wesprzeć osoby
opiekujące się w domu tymi osobami, na otwarte szkolenia edukacyjne
na temat opieki nad osobami starszymi.
Członkowie jednogłośnie poparli wniosek pani Małgorzaty Osuch.
5.

ZAKOŃCZENIE.

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

Protokołował / Protokołowała:
Grzegorz Bałdyga

Przewodnicząca Komisji:
Iwona Tyll

