
 

 

Protokół posiedzenia 

 Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy 

 

Nr 9/2020  w dniu 19-06-2020r. 

 

 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  14.00  zakończono o godz.15.30 
 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Iwona Tyll 
- Przewodnicząca Komisji 

obecna 

2 Halina Sobota 
- Wiceprzewodnicząca Komisji 

obecna 

3 Grzegorz Bałdyga 
 - Sekretarz Komisji 
 

obecny 

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 
 

 Nie obecny 

 

 

 

 

Nieobecni członkowie Komisji: 
1. Bogdan Fleming 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Danuta Królczyk – Skarbnik Powiatu 

2. Karolina Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu 

3. Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu 

4. Michał Piechocki - Wicestarosta 

 



 

 

1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 

1.1. Powitanie 

1.2. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.3. Analiza raportu o stanie powiatu oraz informacja o wykonaniu budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok ze szczególnym uwzględnieniem 

zagadnień w zakresie działania Komisji Zdrowia 

1.4. Opiniowanie materiałów na sesję. 

1.5. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.6. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

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

 
 
 

3.    SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 
 

Ad.1. 
 

Zebranych członków Komisji oraz zaproszonych gości powitała pani 

przewodnicząca Iwona Tyll i przedstawiła porządek dzisiejszego 

spotkania 

 

 
Ad.2. 
 
Jako pierwsza wystąpiła  Skarbnik Powiatu pani Danuta Królczyk i 

omówiła pkt.11 porządku sesji. Sprawozdanie finansowe wraz z 

wykonaniem budżetu za rok 2019 oraz przedstawiła opinię Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu wykonania budżetu 

za rok 2019 

 

 



 

Szczegółowo omówiła wykonanie finansowe i rzeczowe po stronie 

dochodów i wydatków, omówiła również dochody bieżące i majątkowe 

oaz poziom zadłużenia  powiatu na koniec 2019roku. Następnie 

przedstawiła pozytywną opinię RIO  w Poznaniu z dnia 22.04.2020 

 

 

Ad.3. 
 
Następnie omówiła zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2023 oraz zmiany w budżecie na 

rok 2020 

Starosta Tomasz Kranc uściślił celowość wydatków na remont porycia 

hali sportowej w ZSP nr1. w Wągrowcu 

 

Ad.4. 

   

Sekretarz Powiatu Radosław Kubisz omówił pkt.10.porządku obrad 

sesji, przedstawił raport o stanie Powiatu Wągrowieckiego za rok 2019 

omówił jak zbudowany jest raport o stanie powiatu i z czego się składa. 

Raport ten liczy 149 stron i dotyczy wielu aspektów działalności powiatu 

między innymi dotyczy, finansów, budżetu obywatelskiego oraz strategii 

rozwoju. 

 

 

 Ad.5. 

 

Pani Karolina Krenz kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu, 

przedstawiła projekty uchwał oświatowych tj. pkt 7,8 i 9 porządku obrad 

sesji. 

 

Ad.6. 

 

Pkt 6. porządku obrad sesji. Protokół z kontroli ZOZ w Wągrowcu został 

omówiony  na poprzednim spotkaniu komisji w dniu 10.06.2020 

Do tego punktu odniósł się jeszcze pan wicestarosta Michał Piechocki  

odniósł się do wystąpienia pokontrolnego pana dyrektora ZOZ w 

Wągrowcu oraz omówił  zagadnienia zawarte w tym wystąpieniu. 

 



 

Ad.7. 

 

Sekretarz Powiatu pan Radosław Kubisz omówił również dodatkowe 

cztery projekty uchwał na najbliższą sesję 

Dwie uchwały dotyczące zadań wykonywanych przez PUP w Wągrowcu 

Pierwszy projekt uchwały dotyczy; „Zmiany uchwały nr XI/85/2019 

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 

31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.” 

Drugi projekt uchwały dotyczy;  „Zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020.” 

Trzeci projekt uchwały dotyczy; Petycji skierowanej do Rady Powiatu 

w sprawie, zmiany przepisów prawa miejscowego. 

Komisja Skarg i Wniosków rozpatrzyła negatywnie przedmiotową 

petycję ponieważ, powiat realizuje wymienione w petycji zadania i nie 

ma potrzeby zmian w przepisach. 

Czwarty projekt uchwały dotyczy; Skargi na działalność szpitala w 

Wągrowcu, a dotyczy skargi skierowanej na działania głównej 

księgowej. 

Komisja Skarg i Wniosków po szczegółowej analizie skargi i po 

uzyskaniu opinii kancelarii prawnej, uznała skargę za bezzasadną i 

skarga ta została rozpatrzona negatywnie. 

 

Materiały sesyjne wszyscy zebrani radni zaopiniowali pozytywnie 

w głosowaniu indywidualnym. Następnie członkowie komisji 

pozytywnie zaopiniowali zaległe protokoły nr.1,5,6 i 7 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tematów dzisiejszego 

posiedzenia komisji  są do wglądu w materiałach sesyjnych w 

formie elektronicznej oraz na stronie BIP Powiatu 



 

Wągrowieckiego, ze względu na ich wielkość i obszerność nie 

zostały umieszczone jako załączniki do protokołu. 

 

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

 
4.2   Opinie 
 
 

4.3  Stanowiska. 
 

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie 
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 
2019. 

 
4.4  Wnioski 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 
 

Na tym zakończono posiedzenie zdalne Komisji  oraz dyskusję na ww. tematy 
 

 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodnicząca Komisji: 

            Grzegorz Bałdyga                        Iwona Tyll 
 
 


