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Protokół Nr XXX / 2021 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej  zdalnie w dniu 26 maja  2021 roku 
 

Sesję rozpoczęto  26 maja  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.15. 

 

Obrady zdalne XXX Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca 

Rady Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie16 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały 

/nieobecni radni: A. Banaszyński, M. Piechocki, Ł. Wachowiak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Od godz.16.10 Rada obraduje w 17 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji przybył 

radny M. Piechocki .  

 

Protokół XXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

został przyjęty 16  głosami za, przy  1-wstrzymującym i 0-przeciwnych,  wg. załącznika  

nr 3 do protokołu. 

 

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

następujący porządek obrad wg załącznika  nr 4 do protokołu. 

Porządek  obrad XXX  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. 

 6.  Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania 

dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  

podstawie raportu . 

 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  

Społecznej przy Zespole Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu. 

   9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok: 

       9.1  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, 

       9.2 debata, 
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       9.3 podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania. 

 

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu  za 2020  rok: 

       10.1)   przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  

wykonania budżetu za 2020 rok, 

       10.2)     przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

       10.3)   przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok, 

       10.4)   informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok 

oraz przedstawienie  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  

sprawie  udzielenia  Zarządowi Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku,  

       10.5)   dyskusja, 

       10.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2020 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego  na lata 2021- 2035 wraz z autopoprawką.     

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2021 rok wraz z 

autopoprawką . 

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 
Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

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. 

 

 

 



 

3 

 

 

 

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 badała wykonanie budżetu Powiatu Wągrowieckiego  

za 2020 rok oraz  

przygotowała wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

za 2020 r. Ponadto Komisja  przygotowała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z 

wykonania  budżetu powiatu za 2020 r.  

 

Wiesław Ewertowski, Przewodniczący  Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu, przedstawił informację z działalności Komisji w okresie 

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

analizowała  opłacalność inwestycji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w 

Gołańczy oraz dostosowanie do obowiązujących standardów Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy. Zapoznała się z informacją o dochodach powiatowych 

jednostek organizacyjnych z tytułu najmu, dzierżaw nieruchomości pozostających w 

trwałym zarządzie jednostek. Ponadto Komisja analizowała  wykonanie budżetu  

powiatu 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 badała wykonanie budżetu powiatu 

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 dokonała analizy  i oceny stanu bazy 

materialnej i realizacji zadań przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy. 

Realizacja  zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  szkół/placówek 

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

sposób realizacji zajęć, przygotowanie szkoły- stan i doposażenie infrastruktury 

informatycznej) oraz  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 1 zdalne  posiedzenie, na którym analizowała raport o stanie powiatu 

oraz informacji o wykonaniu budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok wraz z 

informacją o zasobach i stanie mienia powiatu. Ponadto Komisja opiniowała materiały 

na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek poinformował, 

że Komisja  w okresie między sesyjnym nie odbyła żadnego posiedzenia, gdyż nie było 

takiej potrzeby. 
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Ad 6 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt  uchwały w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym 

na obszarze Powiatu Wągrowieckiego  głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujący się od głosu   /nieobecni radni A. Banaszyński, Ł. Wachowiak/    

           

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym 

na obszarze Powiatu Wągrowieckiego  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia omówiła projekt 

uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  podstawie 

raportu . 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  

podstawie raportu głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu.  

/nieobecni radni A. Banaszyński, Ł. Wachowiak/     

         

Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  podstawie 

raportu  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia omówiła projekt  

uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  Społecznej przy 

Zespole Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  

Społecznej przy Zespole Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu głosowało:17 - za,  0 - 
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przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu. /nieobecni radni A.  Banaszyński,                                             

Ł. Wachowiak/     

 

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  Społecznej przy 

Zespole Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 9 

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok: 

       9.1 B. Jessa , kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  

przedstawiła raport o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, wg. załącznika nr 

10 do niniejszego protokołu. Zapytań nie zgłoszono. 

       9.2  debata ; 

Radna J. Michalska przedstawiła stanowisko radnych Klubu SW 2000. Radni  po 

zapoznaniu się z raportem o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, radni będą za 

udzieleniem wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.  

 Radny W. Ewertowski raport jest to obszerny materiał przygotowany rzetelnie, który 

pokazuje, że zarząd realizuje zadania rzetelnie, szczegółowo i merytorycznie i jako 

radny gminy Wągrowiec przedstawiam swoje  stanowisko.  

    Radna I. Tyll  przedstawiła stanowisko radnych Klub  PSL. Radni  po zapoznaniu się 

z raportem o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok stwierdzają, że  raport został 

przygotowany szczegółowo i merytorycznie dlatego będziemy głosować za wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu. Treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie 

www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

   9.3 Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania .  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego 

wotum zaufania głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. 

/nieobecni radni A.  Banaszyński,  Ł. Wachowiak/     

       

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania. 

stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  pogratulowała i podziękowała wszystkim, którzy 

realizują zadania powiatu, raport jest obszerny opracowany merytorycznie. 

Podziękowała za duży wkład w opracowanie raportu pracownikom starostwa i jednostek 

organizacyjnych. Pogratulowała zarządowi Powiatu z tytułu udzielenia wotum zaufania.  

 

Ad 10 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  

za 2020  rok: 

10.1)   Skarbnik Powiatu D. Królczyk  przedstawiła  sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag, nie 

było zapytań, /sprawozdanie wg załącznika nr 12 do protokołu/. 

http://www.wagrowiec.pl/
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10.2  A. Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła  

informację o stanie mienia powiatu wągrowieckiego. Nie było zapytań.  Informacja o 

stanie mienia powiatu wągrowieckiego jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

 

10.3 Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok. Opinia  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu , która jest pozytywna i jest załącznikiem 

nr 14 do protokołu.   

 

10.4 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, J. Michalska  przedstawiła informację z 

wykonania budżetu powiatu za 2020 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wągrowieckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Wniosek jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku. Opinia jest załącznikiem nr 16 do 

protokołu. 

 

10.5 Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem: 

 

Radny G. Bałdyga przedstawił stanowisko radnych PO, że radni będą  głosować za 

udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Budżet został  zrealizowany  z ogromną 

dbałością . 

 

Wiceprzewodnicząca  Rady K. Urbańska przedstawiła stanowisko radnych Klubu  PSL, 

Radni Klubu PSL będą   głosować  za uchwałą  w sprawie udzielenia absolutorium dla 

Zarządu Powiatu za 2020 rok, gdyż realizacja budżetu jest to  wspólne dzieło Nas 

wszystkich. Gratulacje  dla Zarządu , że mino szeregu wyzwań jakie są na powiecie 

szczególnie edukacja, to  realizacja budżetu jest prawidłowa i gospodarka finansowa 

jest na dobrym poziomie. 

 

Radny W. Ewertowski, jako Przewodniczący Komisji Finansów , Obszarów Wiejskich 

i Strategii Powiatu jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego za 2020 rok, ponieważ gospodarka finansowa powiatu jest 

prawidłowa, co było przedstawiane na  komisjach i  utwierdza nas w przekonaniu o 

dobrej realizacji budżetu. Budżet jest racjonalnie gospodarowany. 

 

Radna J. Michalska w imieniu Klubu SW 2000 , opinia jest pozytywna i Klub SW 2000 

jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego absolutorium ponieważ  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, 

kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi.  Składam gratulacje zarządowi i Pani Skarbnik i pracownikom 

za prawidłowe wykonanie i realizację budżetu w 2020 roku.  

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zamknęła  dyskusję i ogłosiła przystąpienie 

do podjęcia uchwały. 
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10.6)   Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła  projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Powiatu za 2020 rok i otworzyła dyskusję w ww. sprawie. 

Starosta T. Kranc w swoim wystąpieniu  przypomniał, że rok 2020 był rokiem 

szczególnym, w  którym rozpoczynaliśmy długo oczekiwane inwestycje m.in. 

rozbudowa szpitala czy  przebudowa ul. Antoniewskiej w Skokach. Jesteśmy 

przekonani, że oczekiwania społeczeństwa są o wiele większe,  ale musimy dokonywać 

wyborów o kierunkach rozwoju, które zapadają również na komisjach, gdzie radni 

decydują o kierunkach rozwoju naszego powiatu (…). Należy  podziękować  za 

współpracę Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu i Urzędowi 

Marszałkowskiemu za współpracę. Należy podziękować  instytucjom, które pomagały  

realizować budżet jak również za przekazane dodatkowe  środki, które były  realizowane 

przez Powiatowy Urząd Pracy  służące wsparciu naszym przedsiębiorcom (…).  

Radna I. Tyll w  imieniu Klubu Radnych PSL  poinformowała, że mając na 

uwadze przedstawione  informacje, pozytywne opinie RIO  oraz informację Komisji 

Rewizyjnej wraz z wnioskiem  o udzielenie absolutorium dla zarządu, Klub PSL 

kierował się celowością, rzetelnością  w realizacji zadań budżetowych. Działania były 

realizowane w sposób jasny i przejrzysty. W tym miejscu składam gratulacje dla zarządu 

mimo trudnej sytuacji zwianej z pandemią COVID- 19. Dziękuję pani skarbnik i 

wszystkim którzy przyczynili się do realizacji budżetu i Klub Radnych  PSL będzie za 

udzieleniem absolutorium. 

Radny W. Ewertowski,  podpisuję się pod wszystkim, co mówili moi  

przedmówcy. Jest to trudny i złożony temat ze względu na sytuację, w której się 

znaleźliśmy. Budżet został wykonany na złożonym planie na 2020 rok. Jako 

Przewodniczący  Komisji Finansów (…) , będę głosował za udzieleniem absolutorium. 

Radna J. Michalska,  chcę  dopowiedzieć i przedstawić  stanowisko Klubu 

Radnych SW 2000. Mimo m.in.  niedoszacowania subwencji oświatowej, sytuacji 

ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, realizacja budżetu wymagała dużego 

zaangażowania. Powiat realizował ważne zadania i Klub Radnych SW 2000  będzie 

głosował za udzieleniem absolutorium dla zarządu . 

Radny G. Bałdyga,   radni PO będą głosować za udzieleniem absolutorium dla 

zarządu za 2020 . 

Radny B. Fleming, zagłosuję za absolutorium  mimo uwag i nie zrealizowanych 

zamierzeń takich jak:  szpital , drogi, szkoły i inne zadania inwestycyjne 

(…).Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl - 

transmisja sesji 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok głosowało: 17 - za,                                    

0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu./nieobecni radni A. Banaszyński,                        

Ł. Wachowiak/. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok stanowi załącznik nr  17 do niniejszego 

protokołu. 



 

8 

 

 

Ad  11 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zarządziła głosowanie nad uchwałą  w 

sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok i otworzyła 

dyskusję w ww. sprawie. 

Radna I. Tyll w  imieniu Klubu Radnych PSL  poinformowała, że  Klub Radnych  

PSL będzie za udzieleniem absolutorium. 

 

Radny W. Ewertowski, jako Przewodniczący  Komisji Finansów (…) , będę 

głosował za udzieleniem absolutorium. 

 

Radna J. Michalska,  w imieniu Klubu Radnych SW 2000 poinformowała ,że  

Klub Radnych SW 2000  będzie głosował za udzieleniem absolutorium dla zarządu . 

Radny G. Bałdyga,   radni PO będą głosować za udzieleniem absolutorium dla 

zarządu za 2020 . 

 

Radny B. Fleming, zagłosuję za absolutorium  mimo uwag (…). Szczegółowe 

treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl - transmisja sesji 

 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 

 rok głosowało:17 - za, 0 - przeciwny, 0 - wstrzymujących się od głosu  

/nieobecni radni M. Piechocki, Ł. Wachowiak/. 

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok stanowi 

załącznik  nr  18  do niniejszego protokołu. 

 

Starosta T.Kranc w imieniu Zarządu Powiatu podziękował  Radzie Powiatu za 

udzielenie absolutorium i udzielenie wotum zaufania zarządowi powiatu, dziękuję za 

przyjęty budżet za wszystkie zmiany w budżecie podejmowane przez Radę .To dzięki 

Państwa  pracy  i wskazania kierunków , które  nie zawsze widzimy  to Państwo jako 

Rada wskazujecie kierunki i zadania. 

Dzisiaj mieliśmy przykład  radnego B. Fleminga , który zauważa kierunki i które 

są wskazywane do realizacji przez zarząd.  Szanowni państwo dziękuję za bardzo dobrą 

pracę Komisji i realizatorowi budżetu p. skarbnik dziękujemy i wszystkim 

pracownikom jednostek organizacyjnych   i pracownikom starostwa. Dziękuję za 

wspaniałe przegłosowanie absolutorium . Dziękuję Bardzo. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  w imieniu Rady Powiatu pogratulowała 

Zarządowi udzielonego absolutorium. Rada przyłącza się do podziękowań  dla pani 

skarbnik  za realizację budżetu. Podziękowała  za ogrom pracy i współpracy, za 

realizację  całego budżetu i złożyła podziękowania wszystkim pracownikom. 

Pani Skarbnik dodała podziękowania wszystkim pracownikom Wydziału 

Finansów. 

 

Treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

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

 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035 wraz z 

autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2021-2035 głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się. /nieobecni radni M. Piechocki, Ł. Wachowiak/. 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego 

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

 

Ad 13 

 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wągrowieckiego na 2021 wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2021 

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

Piechocki, Ł. Wachowiak,/                     

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok stanowi 

załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

 

Ad 15 

 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

 

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

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 
 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

               /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 


