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Protokół Nr XXVI/ 2021 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej zdalnie w dniu 27 stycznia 2021 roku 

 
Sesję rozpoczęto 27 stycznia  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie.17.40. 

Obrady zdalne XXVI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca 

Rady Małgorzata Osuch, 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: B. Fleming, Ł. Wachowiak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2020 

roku został przyjęty 17 za ,0-przeciwnych, 0 – wstrzymujących (zał. nr 3 do protokołu). 

 

Starosta T. Kranc zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 

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

poprzez  dodanie pkt. 9  w  następującym   brzmieniu: 

  „ Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia działki                    

w Wągrowcu ” . 

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

numery porządkowe  nr 10,11,12. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad  

z proponowaną  zmianą. 

Rada stosunkiem głosów 16 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad (zał. nr 4 do protokołu): 2 radnych nieobecnych                             

1 radny - problemy techniczne  z połączeniem. 

  

Porządek  obrad  XXVI  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.  Sprawozdanie Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między  

Sesjami.  

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

 6.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 

rok. 

 7.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji  rządowej . 

 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego . 
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9. Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia działki w 

Wągrowcu . 

10.Interpelacje i zapytania. 

11.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

12.Zakończenie obrad  XXVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy Przewodniczącej 

Rady między sesjami .  

Zapytań nie zgłoszono. 

Szczegółowa informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Od godziny 16.25 w obradach sesji uczestniczyło 18 radnych . Na posiedzenie przybył 

radny Ł. Wachowiak. 

 

Ad 4 

Starosta T. Kranc 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                     

2 zdalne posiedzenia, na których dokonała kontroli funkcjonowania i wykonania 

budżetu za 2020 r., przez Powiatowy Zarząd Dróg, w tym informacji o realizacji zadań. 

Dokonała kontroli wykonania budżetu za 2020 r. w  Specjalnym Ośrodku  Szkolno            

– Wychowawczym im. J. Korczaka w  Wągrowcu, 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 1 zdalne  posiedzenie, na którym 

zapoznała się z informacją  PZD  o zakresie zadań na 2021 i  źródła ich finansowania. 

Ponadto Komisja  opiniowała materiały na sesję.   
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Przewodnicząca  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Iwona Tyll 

przedstawiła informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja       

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

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 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 przyjęła sprawozdanie  Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 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 2 zdalne posiedzenia, na których  zapoznała się ze stopniem realizacji 

zadań edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych realizowanych przez I LO w 

Wągrowcu oraz o realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkół w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(m.in. 

sposób realizacji zajęć, przygotowanie szkoły - stan i doposażenie infrastruktury 

informatycznej).Ponadto Komisja  opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji Piotr Kaczmarek przedstawił 

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

odbyła 1 zdalne posiedzenie , na którym analizowała   skargę p. A. Warzyńskiego na 

rażące naruszenie   przez  Zespół  Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu obowiązujących  

przepisów prawa oraz na rażące naruszenie postanowień umowy nr ZP/PN/04/3/2018 z 

dn.29.03.2018 r (…) . Analizowała wniosek od p. D. Nowak dotyczący  nabycia działki 

o nr ewidencyjnym 2141 położonej  przy ul. Rzecznej w Wągrowcu  (…)  oraz 

analizowała petycję Piotra Sterkowskiego  pn. „petycja  w interesie publicznym w 

zakresie  szczepień COVID-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2 (…)”. 

 

Ad 6 

D. Stoll, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omówił  

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok. 

Zapytań nie zgłoszono 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi  

załącznik nr 7  do protokołu. 

 

Ad 7 

D. Stoll, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego omówił projekt  

uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji  rządowej . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji  rządowej   głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się. /Nieobecny radny B. Fleming./.   
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Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji  rządowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.  

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego  głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecny 

radny  B. Fleming /.   

  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

P. Kaczmarek, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przedstawił projekt  

uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia działki w Wągrowcu . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia działki w 

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

B. Fleming /.   

  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego nabycia działki w Wągrowcu    

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 11 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 12 

Wobec wyczerpania porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, zamknęła obrady XXVI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

              /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


