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Protokół Nr XXIX/ 2021 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej zdalnie w dniu 28 kwietnia  2021 roku 

 
Sesję rozpoczęto 28 kwietnia br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.35. 

Obrady zdalne XXIX 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: P. Kaczmarek, R. Woźniak/. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXVIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  31 marca 2021 

roku został przyjęty 16 za , 0-przeciwnych, 1 – wstrzymujący  (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 XXIX  Sesji Rady Powiatu 

poprzez dodanie: 

pkt. 20  w  następującym   brzmieniu: 

 „ Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Zarządu  

Powiatu Wągrowieckiego”. 

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

numery porządkowe  nr  21, 22, 23. 

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  XXIX  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. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za  2020 rok”. 

 7. Sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów 

pracy  Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 

2020. 

 8. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Gołańczy. 
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 9. Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Wągrowieckiego. 

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

lokalu użytkowego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na  realizację zadania. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu lub rozkładania  na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do  tego 

uprawnionych . 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata  2021-2035.     

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok. 

20.Podjęcie  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Zarządu  Powiatu 

Wągrowieckiego 

21. Interpelacje i zapytania. 

22. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

23. Zakończenie obrad XXIX 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. 

 

Ad 4 

Starosta T. Kranc poinformował radnych o pracy Zarządu między sesjami Rady Powiatu 

Wągrowieckiego.  
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Przewodnicząca Rady  dopytała o punkty szczepień nowo organizowanych  i o te, które 

już funkcjonowały.  

Starosta wyjaśnił ,że wszystkie  punkty  są aktualne i będą funkcjonowały. 

Więcej 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 oceniła działalność rehabilitacyjną i wykorzystania 

środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy i w 

Wągrowcu w 2020 roku, dokonała kontroli wykonania uchwał Zarządu Powiatu                                            

za I kwartał 2021 r. oraz gospodarowanie mieniem powiatu. 

  

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  

zapoznała się  z informacją WTZ -Gołańcz i WTZ –Wągrowiec o działalności za 2020 

rok i bieżącej. Zapoznała się z działalnością wybranych organizacji pozarządowych i 

efekty uzyskane z dofinansowania ze środków Powiatu Wągrowieckiego  oraz 

omawiała podział nadwyżki budżetowej. Ponadto Komisja  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 zapoznała się ze sprawozdaniem  

z działalności PCPR za 2020 rok oraz oceniała  działalność WTZ w Gołańczy i WTZ w 

Wągrowcu za rok 2020. Zapoznała się z oceną zasobów pomocy społecznej w powiecie 

wągrowieckim. Ponadto  Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Grzegorz Bałdyga  

przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja        

w tym okresie odbyła 2 zdalne posiedzenia, na których zapoznała się z informacją z 

działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za rok 2020  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 przyjęła  informację o wysokości 

ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na rok 2021 oraz oceniała  wykorzystanie 

budżetu za rok 2020. Ponadto Komisja  opiniowała materiały na sesję.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji Leszek Zdrzałka  przedstawił 

informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie  
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odbyła 1 posiedzenie na , którym analizowała skargę na działalność Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

W sesji udział wzięła  Poseł RP Marta Kubiak, która poinformowała o przekazaniu 

środków finansowych na inicjatywy lokalne dla Powiatu Wągrowieckiego. 

Starosta T. Kranc i Przewodnicząca Rady Powiatu M. Osuch  podziękowali za 

popieranie inicjatyw powiatu, ale również naszych gmin. 

Wypowiedzi gościa, Starosty i Przewodniczącej Rady do odtworzenia na stronach 

www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Ad 6 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła 

sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego za  2020 rok”. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przedstawiona informacja jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła 

sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów 

pracy  Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 

2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przedstawione sprawozdanie  jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

B. Senger, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gołańczy omówiła projekt  

uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek , R. Woźniak  / . 

 

Uchwała  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Gołańczy stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Od godz. 17.57 Rada obraduje w 16 osobowym składzie. Z posiedzenia  sesji wyszedł 

radny Ł. Wachowiak/ 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 9 

E. Nowak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wągrowcu przedstawiła projekt  

uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu  głosowało:16 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała   w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 10 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  

omówiła projekt  uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Wągrowieckiego głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego 

stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

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

na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

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

lokalu użytkowego głosowało:16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego stanowi załącznik nr  12  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na  realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na  realizację zadania głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak,   Ł. Wachowiak /  

 

Uchwała   w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na  realizację zadania  stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówiła 

projekt  uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej 

Gminie Wągrowiec  na realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania  głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała   w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówiła 

projekt  uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej 

Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania głosowało:16 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak,  Ł. Wachowiak /  

 

Uchwała   w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu 

i Gminie Skoki na realizację zadania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa omówiła 

projekt  uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej 

Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania głosowało: 16  - za,                       

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak,                    

Ł. Wachowiak /  
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Uchwała   w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

miejskiej Wągrowiec na realizację zadania  stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 16 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt  uchwały  w sprawie emisji obligacji 

komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad 

ich zbywania, nabywania i wykupu głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak/ . 

 

Uchwała   w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt  uchwały w sprawie 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania  

na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących 

Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 

dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie 

pomoc publiczną oraz wskazanie organów do  tego uprawnionych . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, 

odraczania terminu lub rozkładania  na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do  tego 

uprawnionych  głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: 

P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała   w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania 

terminu lub rozkładania  na raty spłat należności pieniężnych o charakterze 

cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom 

organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do  tego 

uprawnionych  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

D. Królczyk, Skarbnik  Powiatu  przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian  

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego na lata  2021-2035.  

Zapytań nie zgłoszono. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmian   Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata  2021-2035 głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się /nieobecni radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie  zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata  2021-2035 stanowi załącznik nr  19  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 19 

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

uchwały budżetowej  na 2021 rok.  

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok  głosowało: 

16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: P. Kaczmarek,                                    

R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

  

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok stanowi załącznik nr              

20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 20 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Zarządu  Powiatu Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Zarządu  Powiatu 

Wągrowieckiego  głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni: P. Kaczmarek, R. Woźniak, Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Zarządu  Powiatu 

Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 21 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 22 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.  

Radny W. Ewertowski  podziękował  za słowa życzliwości , za uczestnictwo  w 

ceremonii pogrzebowej  z powodu śmierci matki. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch przypomniała radnym o terminie złożenia oświadczeń 

majątkowych za 2020 rok , który upływa dnia 30 kwietnia  2021r. 

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

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 23 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXIX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                 Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                        Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

              /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 


