Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej
i Rynku Pracy

Nr 10/2020 w dniu 23-07-2020r.
Posiedzenie rozpoczęto o godz. 16,00 zakończono o godz.17,00
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.

Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu

2.

Michał Piechocki - Wicestarosta

1.

PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI:

1.1.

Powitanie

1.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia komisji.

1.3.

Omówienie tematu posiedzenia

1.4.

Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski.

1.5.

Zakończenie posiedzenia.

2.

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

3.

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca pani Iwona Tyll,
która powitała wszystkich członków komisji i zaproszonych gości
a następnie przedstawiła porządek obrad oraz tematy
dzisiejszego zdalnego posiedzenia komisji.

OPINIOWANIE MATERIAŁÓW NA SESJĘ

Pani Przewodnicząca poprosiła pana Michała Piechockiego o
przedstawienie pkt.7. porządku obrad sesji dotyczącego projektu
uchwały, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu
na Podstawie raportu.
Pan Wicestarosta Michał Piechocki przedstawił raport komisji
badającej sytuację ekonomiczno- finansową, której to był
przewodniczącym. Ocena ta jest niestety negatywna ponieważ na
możliwych 70pkt. nasz szpital osiągnął tych punktów 10 ponieważ
większość wskaźników jest zerowa.

Plan finansowy na rok 2019 zakładał stratę netto -2.499.756zł. a
wykonano -1.963.237zł. jest to mniej o 536,519zł. Pozytywne jest to
że niektóre wskaźniki się poprawiły i będzie nam malała strata
szpitala na jego działalności podstawowej lecz dopiero po
zakończonej rozbudowie, natomiast poprawił się w stosunku do roku
2018 wskaźnik płynności finansowej.
Następnie sekretarz Powiatu pan Radosław Kubisz przedstawił
projekt
uchwały
dotyczący
określenia
przystanków
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków, nadmienię że na terenie naszego powiatu takich
nowych przystanków powstało 19.
Następnie pan Sekretarz omówił pkt.12 porządku obrad sesji,
dotyczący uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania budżetu obywatelskiego dla naszego Powiatu. Ze
względu na sytuację związaną z korona wirusem zarząd powiatu
zadecydował aby odstąpić w tym roku od budżetu obywatelskiego ze
względu na bezpieczeństwo mieszkańców .
Pkt.13 i 14. dotyczący zmiany uchwały w sprawie, zmiany składu
osobowego składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Bezpieczeństwa i
Komunikacji. Przedstawiła i omówiła pani Małgorzata Osuch
Przewodnicząca Rady Powiatu, następnie pani Osuch przedstawiła
również członkom komisji, skargę mieszkańca naszego powiatu na
urząd starosty którą będzie rozpatrywać Komisja Skarg i Wniosków.
Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali protokół nr.4, 8, 9.
Pan starosta poprosił również o wytypowanie przedstawiciela
naszej komisji do Komisji Konkursowej dotyczące wyboru dyrektora
do spraw medycznych w ZOZ w Wągrowcu Członkowie komisji
jednogłośnie wybrali przewodniczącą panią Iwonę Tyll.

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

4.3 Stanowiska.

Członkowie komisji, pozytywnie zaopiniowali materiały na najbliższą
sesję
4.4 Wnioski

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

