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Protokół Nr XXV/ 2020 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej zdalnie w dniu 22 grudnia 2020 roku 

 
 
Sesję rozpoczęto 22 grudnia  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.45. 

Obrady zdalne XXV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła 

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Urbańska, która powitała radnych i zaproszonych 

gości.  

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 17 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały 

/nieobecni radni: T. Kranc, Ł. Wachowiak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXIV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  25 listopada  2020 

roku został przyjęty17 za ,0-przeciwnych, 0 – wstrzymujących (zał. nr 3 do protokołu). 

 

Wicestarosta M. Piechocki zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu 

Powiatu Wągrowieckiego: wnoszę o zmianę w porządku obrad XXV Sesji Rady 

Powiatu poprzez  dodanie pkt. 16  w  następującym   brzmieniu: 

  „Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku” 

Pozostałe pkt. porządku obrad XXV Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie 

numery porządkowe  nr 17, 18, 19. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad  

z proponowaną  zmianą. 

Rada stosunkiem głosów 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad (zał. nr 4 do protokołu): 

  

Porządek  obrad  XXV  sesji  :     

1. Sprawy regulaminowe: 

     1.1)  otwarcie sesji, 

     1.2 ) stwierdzenie kworum, 

     1.3)  przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji. 

 2.  Zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku . 

 3.  Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. 

 4.  Informacja  Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między  

Sesjami.  

 5.  Informacja  z prac komisji Rady  o pracy między posiedzeniami sesji oraz 

podsumowanie działalności  komisji  za 2020 rok. 

 6.  Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2020 rok. 
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 7.  Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie 

Wągrowieckim.  

 8.  Podjęcie  uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania 

polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu . 

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu  na 2021 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2021 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 

2020-2032. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2020 rok.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 roku. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wągrowieckiego  na lata 2021 -2035 . 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na  

2021 rok; 

            1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Powiatu lub osobę 

upoważnioną, 

            2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

            3) przedstawienie opinii Komisji o projekcie budżetu, 

            4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu, 

            5) dyskusja, 

            6) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. 

16. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku 

17.Interpelacje i zapytania. 

18. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

19. Zakończenie obrad  XXV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Wiceprzewodnicząca Rady Krystyna Urbańska poinformowała o pracy 

Przewodniczącej Rady między sesjami .  

Zapytań nie zgłoszono. 

Szczegółowa informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
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Ad 4 

Wicestarosta M. Piechocki  poinformował radnych o pracy Zarządu między sesjami 

Rady Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 6  do protokołu. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Michalska przedstawiła informację                    

z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła                     

1 zdalne posiedzenie, na którym przygotowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 

rok oraz podsumowała pracę Komisji za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

Wiesław Ewertowski przedstawił informację z działalności Komisji w okresie 

międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 zdalne  posiedzenia, na których 

analizowała projekt budżetu  powiatu na 2021 rok oraz wnioski komisji stałych do 

projektu budżetu, przygotowywała opinię Komisji Finansów (…) o projekcie budżetu 

powiatu na 2021 rok oraz przygotowała sprawozdanie z pracy Komisji za 2020 rok. 

Ponadto Komisji przyjęła  plan pracy Komisji na 2021 rok  i opiniowała materiały na 

sesję.   

 

Przewodnicząca  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Iwona Tyll 

przedstawiła informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja       

w tym okresie odbyła 2 zdalne  posiedzenia, na których zatwierdziła sprawozdanie z 

pracy Komisji za 2020 rok, ustaliła i zatwierdziła plan pracy Komisji Zdrowia (…) na 

2021 rok  oraz  opiniowała materiały na sesję. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Grzegorz Bałdyga  

przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja        

w tym okresie odbyła 1 zdalne posiedzenie, na którym zatwierdziła sprawozdanie z 

pracy Komisji za 2020 rok, ustaliła i zatwierdziła plan pracy Komisji Bezpieczeństwa  

(…) na 2021 rok  oraz  opiniowała materiały na sesję. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Michał Liske 

przedstawił informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym 

okresie odbyła 1 zdalne posiedzenie, na którym zatwierdziła sprawozdanie z pracy 

Komisji za 2020 rok, ustaliła i zatwierdziła plan pracy Komisji Edukacji  (…) na 2021 

rok  oraz  opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji Piotr Kaczmarek przedstawił 

informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie 

nie odbyła żadnego posiedzenia. 
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Ad 6 

Justyna Michalska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie z 

działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 7 

E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu omówiła projekt  uchwały  w sprawie  

przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim.  

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie 

Wągrowieckim  głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecni 

radni T. Kranc, Ł. Wachowiak/.   

  

Uchwała w sprawie  przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały  w sprawie powierzenia Gminie 

Miejskiej Wągrowiec zadania polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P 

– ul. Lipową w Wągrowcu . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania 

polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu  

głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecni radni T. Kranc,                 

Ł. Wachowiak/.   

 

Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu  stanowi załącznik 

nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

Justyna Michalska , przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła projekt planu pracy 

Komisji Rewizyjnej, a  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, K. Urbańska  przedstawiła 

uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecni radni                

T. Kranc, Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Od godziny 17.15 Rada obraduje w 18 osobowym składzie. Na obrady sesji przybył 

radny Ł. Wachowiak 

 

Ad 10 

K. Urbańska Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie  

zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 

Wągrowieckiego na 2021 rok głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

/Nieobecny radny T. Kranc/ 

 

Uchwała w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2021 

rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11  

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020 – 2032 wraz 

z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2020 – 2032 głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się / nieobecny radny: T. Kranc /. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2020 – 2032 stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok wraz z autopoprawką. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2020 

rok głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecny T. 

Kranc/. 
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła projekt uchwały w sprawie określenia 

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem 

roku budżetowego 2020 roku głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

od głosu  /nieobecny radny T. Kranc /. 

 

Uchwała w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020 roku  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Danuta Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 

2021 – 2035 wraz z autopoprawką. 

 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła autopoprawkę do projektu  uchwały w 

sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na 

lata 2021 – 2035. 

 

Nie zgłoszono zapytań. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, K. Urbańska  ogłosiła przystąpienie do głosowania 

nad całością dokumentu: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2021 -2035 wraz z autopoprawką.  

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2021 - 2035 głosowało: 18 - za, 0 - przeciwnych, 0 - 

wstrzymujących się od głosu. /Nieobecny radny T. Kranc/. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2021 - 2035 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

ad. 15.1 

Wiceprzewodnicząca Rady K. Urbańska  poprosiła o  przedstawienie  projektu uchwały                         

w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 r., wraz                                    

z autopoprawką, który  Skarbnik Powiatu, D. Królczyk  szczegółowo omawiała na 

posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu . 
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ad. 15.2 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie  WPF na lata 2021- 2035. Opinia jest 

załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do projektu budżetu na 2021 rok. Opinia jest załącznikiem nr 17 do 

protokołu. 

 

ad. 15.3  

Przewodniczący Komisji Finansów (…), W. Ewertowski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji  o projekcie budżetu, która jest załącznikiem nr 18 do protokołu.  

 

ad. 15.4  

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu w 

sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 r., do której nie było 

zapytań. 

 

ad. 15.5 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad proponowanymi 

poprawkami i ich przegłosowanie. 

 

Radna J. Michalska  poinformowała w imieniu Klubu  SW 2000, dziś będziemy 

głosować za przyjęciem budżetu na 2021 rok.   

 

Wicestarosta M. Piechocki omówił zaplanowane inwestycje w projekcie budżetu na 

2021 roku i poprosił Wysoką Radę w imieniu Zarządu o przyjęcie przedstawionego 

budżetu na 2021 rok, mimo że będzie trudny do realizacji. Całość do odtworzenia na  

stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Radna  I. Tyll  w imieniu Klubu PSL, dziś będziemy głosować za przyjęciem budżetu 

na 2021 rok. 

 

Radny PiS B. Fleming, dziś  będę głosował za przyjęciem budżetu powiatu na 2021 rok. 

Całość do odtworzenia na  stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

ad. 15.6  

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, K. Urbańska ogłosiła przystąpienie do głosowania 

nad całością dokumentu: projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.  

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 

2021 rok głosowało: 18  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecny radny             

T. Kranc/. 

 

http://www.wagrowiec.pl/
http://www.wagrowiec.pl/
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Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok 

stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Wicestarosta M. Piechocki podziękował  w imieniu Zarządu  za przyjęcie budżetu 

powiatu na 2021 rok.  Całość do odtworzenia stronach www.wagrowiec.pl – transmisja 

sesji. 

 

Ad 16 

E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu omówiła projekt  uchwały w sprawie 

zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  Wągrowieckiego z dnia   29 

kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych przeznaczonych  na te 

zadania  w 2020 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się / nieobecni radni: T. Kranc /. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku stanowi załącznik nr 20  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 17 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 18 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. 

Wiceprzewodnicząca Rady w imieniu Przewodniczącej Rady, Starosty , swoim i Rady 

Powiatu złożyła życzenia świąteczne dla wszystkich pracowników, dla mieszkańców 

powiatu  i podziękowała za konstruktywne współdziałanie w pracach komisji i sesji 

rady. 

 

Cała sesja do odtworzenia na stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 19 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, zamknęła obrady XXV  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                   Protokolantka 

 

       ................................................ 

                   /M. Substyk/ 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                       Wiceprzewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

          ......................................                                          .......................................... 

              /Halina Sobota /                                                       /Krystyna Urbańska/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


