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Protokół z posiedzenia wspólnego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy 

Nr 4/2020 w dniu 24.04.2020 r. 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 17.00 zakończono o godz. 19.00 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1. 
Grzegorz Bałdyga 

Przewodniczący Komisji 

obecny 

2. 
Krystyna Urbańska 

Wiceprzewodnicząca 

obecna 

3. 
Piotr Kaczmarek 

Sekretarz 

obecny 

4. Andrzej Banaszyński obecny 

5. Wiesław Ewertowski obecny 

6. Leszek Zdrzałka obecny 

7. Tomasz Kranc obecny 

8. Jerzy Springer obecny 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 

 

1. ---  

 

2. --- 

 

3. --- 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

 

4. Barbara Senger – Kierownik Warsztatów Terapii Zawodowej 

 

5. Edyta Owczarzak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

 

6. Danuta Królczk – Skarbnik Powiatu  

 

7. Przemysław Bury – Dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

 

1. PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 

1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

2. Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.  

3. Sprawozdanie z rocznej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie. 

4. Opiniowanie materiałów na sesję. 
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2. OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, 

STANOWISK I WNIOSKÓW. 
 

BRAK 
 

3. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej 

i Rynku Pracy przywitali przewodniczący: radna Iwona Tyll i radny Grzegorz Bałdyga, którzy 

poinformowali w jaki sposób będzie odbywać się zdalne posiedzenie komisji, a następnie przedstawili 

porządek posiedzenia.  
 

Ad.2. 
 

Sprawozdanie z działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła pani dyrektor Edyta 

Owczarzak, która na wstępie podkreśliła jak ważną rolę CPR spełnia we wsparciu osób z 

niepełnosprawnością. Pani dyrektor poinformowała również o działalności Powiatowego Zespołu d/s 

Orzekania o Niepełnosprawności, który rocznie wydaje kilkaset decyzji. W 2019 roku wpłynęło 147 

odwołań od wydanych orzeczeń, z czego zdecydowana większość pozostała w mocy, a nieliczne po 

uzupełnieniu dodatkowych dokumentów zmieniono.  

Pani dyrektor Owczarzak nawiązała do obecnej sytuacji Centrum w dobie panującej pandemii w całym 

kraju, podkreślając, że zgodnie z zaleceniami rządu ograniczono kontakty z petentami, ale co ważne 

poradnia psychologiczna działa jednak w zmienionych ramach czasowych i z przestrzeganiem reżimu 

sanitarnego.  

 

Ad.3. 

 

Sprawozdanie z rocznej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wapnie omówiła pani dyrektor 

Barbara Senger, która podkreśliła, że w minionym roku największym zadaniem było przeniesienie do 

nowej siedziby w Gołańczy.  

Dyrektor poinformowała m.in. o otrzymaniu przez WTZ nowego pojazdu do przewozu osób, jednak w 

zawiązku z panującą pandemią warsztaty jeszcze fizycznie nie rozpoczęły swojej działalności w nowej 

siedzibie.  

 

Ad.4. 

 

Omawianie materiałów sesyjnych rozpoczął dyrektor ZOZu w Wągrowcu Przemysław Bury, który 

przedstawił radnym sytuację finansową szpitala, za 2019 rok. Starosta Tomasz Kranc poinformował 

radnych, że Rada Społeczna ZOZ pozytywnie opiniuje sprawozdanie finansowe nie wnosząc do niego 

zastrzeżeń.  

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch w tym punkcie dyskusji zapytała dyrektora Burego jak wygląda 

proces inwestycyjny, po czym dyrektor ZOZ odpowiedział, że w chwili obecnej prace przy rozbudowie 

zostały zawieszone, ale nie ciągłość inwestycji. Dyrektor Bury poinformował, że do połowy maja ma 

zostać opracowany kosztorys inwestycyjny. Radny Fleming zapytał, jaki jest plan naprawy dla 

prowadzenia inwestycji? Dyrektor ZOZ w odpowiedzi podkreślił, że wszystkie działania podejmowane w 

chwili obecnej skupiają się na zachowaniu ciągłości tej inwestycji. Radny Bogdan Fleming w kolejnym 
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pytaniu chciał uzyskać odpowiedź, czy straty ZOZu będą się pogłębiać? Odpowiadając dyrektor ZOZ 

zaznaczył, że według przyjętego planu naprawczego wynik finansowy za 2020 rok ma być lepszy, a 

wygenerowana strata ma być mniejsza.  

Pani skarbnik przedstawiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz poinformowała o 

wprowadzeniu wolnych środków do przychodu.  

Starosta Tomasz Kranc poinformował radnych, że subwencja oświatowa została obniżona.  

Starosta wspomniał o Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie pozytywne punkty uzyskało zadanie na 

przebudowę ulicy Antoniewskiej, gdzie dofinansowanie ze strony Samorządu Województwa ma być 

50/50 wnioskowanej kwoty zadania.   

 

Materiały sesyjne zebrani radni zaopiniowali pozytywnie. 

 

 

 

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 

4.1 Zapytania 
 

BRAK 
 

4.2 Opinie 
 

BRAK 

 
 

4.3 Stanowiska 
 

Brak 
 
 

Wnioski 
 

BRAK 
 

 
Protokółował 

Piotr Kaczmarek 

 

……………………………… 

Przewodniczący Komisji 

Grzegorz Bałdyga 

 

……………………………………… 
 


