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Protokół Nr XXXIII/ 2021 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 29 września  2021 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 
Sesję rozpoczęto  29 września  br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie 16.50. 

 

Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

Od godz. 15.00 Rada obradowała w osobowym składzie 14  na ogólny stan 19, 

co stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

Nieobecni radni:/G. Bałdyga, B. Fleming, M. Liske, Ł. Wachowiak, H.Sobota/. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lipca 2021 roku 

został przyjęty jednogłośnie – 14 za.  

Rada stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad:  

 

Porządek obrad XXXIII 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. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań 

rzeczowych za pierwsze półrocze 2021 roku. 

 7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady Powiatu  

     Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2021 roku. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626-

ul.Lipowa w Wągrowcu. 

 9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy 

spalarni odpadów w miejscowości Nowe przez Ekoenergię Wągrowiec Sp.z o.o.  

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

11. Interpelacje i zapytania. 

12. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

13. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
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Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Od godz. 15.20 Rada obraduje w 16 osobowym składzie . Na posiedzenie sesji przybyli 

radni: G. Bałdyga,  M. Liske. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest  załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 4 

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

Powiatu Wągrowieckiego. 

Treść wypowiedzi szczegółowo do odtworzenia  na stronach www.wagrowiec.pl – 

transmisja sesji. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Justyna Michalska   przedstawiła informację z 

działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 

posiedzenia, na których przyjęła informację o pozyskiwaniu i wykorzystywaniu 

zewnętrznych środków finansowych przez wydziały starostwa za 2020 i 2021 rok oraz 

analizowała wykonanie budżetu powiatu i realizację zadań rzeczowych za I półrocze 

2021 roku. 

 

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 posiedzenia, na których zapoznała 

się z informacją o  realizowanych  zadaniach  zleconych Powiatowi z zakresu 

administracji rządowej oraz  zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2021 roku. 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 posiedzenia, na których zapoznała się z informacją o stanie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie wakacji , którą przedstawili 

Komendant Powiatowy Policji, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe  oraz  opiniowała materiały na sesję.  

http://www.wagrowiec.pl/


 

3 

 

 

Od godziny 15.50  rada obraduje w 17 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji 

przybyła radna H. Sobota. 

 

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

przedstawiła informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

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

Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze 

półrocze 2021 roku, ze szczególnym uwzględnieniem szpitala powiatowego oraz  

opiniowała materiały na sesję. 

 

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

przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 

posiedzenia, na których  omawiała funkcjonowanie Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. 

Ocena stanu bazy materialnej. 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.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Piotr Kaczmarek  poinformował, 

że w okresie międzysesyjnym Komisja nie obradowała, gdyż nie było takiej potrzeby. 

  

Ad 6 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła informację Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2021 roku. 

Informacja była również szczegółowo  przedstawiana na posiedzeniach komisji stałych 

Rady Powiatu.  

Pani skarbnik poinformowała o uchwale z RIO w Poznaniu wyrażającą opinię                                 

z wykonania budżetu za I półrocze 2021 roku. Opinia ta jest pozytywna. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

O godz. 16.15 Przewodnicząca Rady M. Osuch ogłosiła przerwę w posiedzeniu sesji . 

Po przewie wznowiono obrady 

Ad 7 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt   

uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych   na te zadania  w 2021 roku. 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
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Niepełnosprawnych przeznaczonych   na te zadania  w 2021 roku głosowało: 17 - za,             

0 - przeciw,0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: B. Fleming, Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych   na te zadania  w 2021 roku stanowi załącznik nr 6  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 8 

A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt  

uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626-ul.Lipowa                    

w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 

1626-ul.Lipowa  w Wągrowcu głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni: B. Fleming, Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626-ul.Lipowa                    

w Wągrowcu stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

M. Szafran - Linkiewicz  odczytała oświadczenie dotyczące  projektu  uchwały w 

sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów w 

miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z o.o.  oraz odczytała 

projekt uchwały. 

Radny P. Kaczmarek wypowiedział się w kwestii przedmiotowej uchwały, że głosuje w 

tej konkretnej inwestycji. 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przypomniał , że na wniosek komitetu obywatelskiej 

inicjatywy  uchwałodawczej , komitet w przesłanym projekcie uchwały wykreślił   

słowo „ stanowczo”  w § 1.   

Zapytań nie zgłoszono.  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy 

spalarni odpadów w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z 

o.o. głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 2 – wstrzymujących się ,1- nie został głos oddany 

/nieobecni radni: B. Fleming, Ł. Wachowiak /. 

1 z radnych zgłosił problem techniczny przy oddaniu głosu wobec powyższego 

Przewodnicząca Rady M. Osuch ogłosiła reasumpcję głosowania przedmiotowej 

uchwały. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy 

spalarni odpadów w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z 
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o.o. głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 3 – wstrzymujących się ,0- wstrzymujących się 

/nieobecni radni: B. Fleming, Ł. Wachowiak /. 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni odpadów 

w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z o.o.  stanowi 

załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  omówiła projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok . 

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 od głosu  /nieobecni radni; 

B. Fleming, Ł. Wachowiak /. 

 

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

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 12 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy - nie zgłoszono. 

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

 

Ad 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXXIII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

              /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

http://www.wagrowiec.pl/

