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Protokół Nr XXXIV/ 2021 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 27 października   2021 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 

Sesję rozpoczęto  27 października  br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie 18.35. 

 

Obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

Od godz. 15.00 Rada obradowała w osobowym składzie 16  na ogólny stan 19, 

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

Nieobecni radni: /B. Fleming, Ł. Wachowiak, W. Ewertowski /. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 września 2021 

roku został przyjęty jednogłośnie – 15 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych. / 

Nieobecni radni: /B. Fleming, Ł. Wachowiak, W. Ewertowski  G. Bałdyga/. 

Rada stosunkiem głosów 15 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad:  

 

Porządek  obrad  XXXIV  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. Podjęcie  uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. 

7.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 

76, na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Poznaniu. 

8.  Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek. 

9.  Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i 

przechowywanie pojazdów w 2022 roku . 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku. 

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

pomieszczenia. 
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12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 . 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2021- 2035 wraz z autopoprawką.     

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

autopoprawką .  

15.  Informacja o złożeniu oświadczeń majątkowych za 2020 rok. 

16.  Interpelacje i zapytania. 

17.  Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

18.  Zakończenie obrad XXXIV 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.  

Szczegółowa informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Od godz. 15.28 Rada obraduje w 17 osobowym składzie na posiedzenie sesji  przybył 

radny W. Ewertowski. 

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 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 zapoznała się z realizacją zadań statutowych w zakresie opieki 

nad młodzieżą w MOW w Antoniewie w 2021 roku oraz dokonała kontroli  wykonania 

budżetu oraz realizacji zadań przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa za okres styczeń- wrzesień 2021r. 

 

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  posiedzenie, na którym omawiała 

założenia do projektu budżetu na 2022 rok oraz 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 2 posiedzenia, na których zapoznała się z działalnością Poradni 

Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu ,zapoznała się z informacją o współpracy powiatu 

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022  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 2 posiedzenia, na których zapoznała się z informacją o stanie 

przygotowań do zimowego utrzymania dróg na sezon 2021-2022 oraz stanem realizacji 

zadań drogowych za 2021 rok. Zapoznała się z planem inwestycyjnym na rok 2022 w 

Powiatowym Zarządzie Dróg. Ponadto Komisja  zapoznała się ze stanem realizacji  

budowy hali sportowej w ZS nr 1 w Wągrowcu 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 dokonała analizy  i oceny  stanu bazy materialnej i realizacji 

zadań przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie. 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). Ponadto 

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 obradowała, ponieważ nie było takiej potrzeby. 

 

Ad 6 

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

uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2022 rok”. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na 2022 rok głosowało: 17- za,                  

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

 

Uchwała w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2022 rok  stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad 7 

A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt 

uchwały  w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 76, na okres 

dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Poznaniu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 

76, na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 

Krwiolecznictwa w Poznaniu głosowało: 17- za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się./Nieobecni radni Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 76, na okres 

dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 

w Poznaniu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami omówiła projekt   

uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek 

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

Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek  stanowi załącznik             

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2022 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i 

przechowywanie pojazdów w 2022 roku głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się. /Nieobecni radni Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 
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Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2022 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub  innych obiektów pływających w 2022 

roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 

przechowywanie statków lub  innych obiektów pływających w 2022 roku głosowało: 

17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /Nieobecni radni Ł. Wachowiak,                         

B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków 

lub  innych obiektów pływających w 2022 roku stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 11 

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

zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

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

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

Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Dyrektorzy  szkół i jednostek oświatowych przedstawili informację o stanie realizacji 

zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021: 

1) Iwona Muszyńska-Synoradzka - dyrektor Zespołu Szkół   nr 2 im. ppłk. dr.  

                                                        Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

2) Iwona Brudz -   dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

3) Agnieszka Winiecka - dyrektor  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im.  

                                       Kompanii Gołanieckiej w  Gołańczy, 

4) Ewa Kemnitz  -   dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego     

                              im.  Janusza Korczaka   w Wągrowcu, 

5) Katarzyna Dereżyńska   - dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  

                                           Wągrowcu, 
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6) Barbara Krajniak-Winke   - zastępca   dyrektora Zespołu Szkół  im. Karola   

Libelta w  Gołańczy, 

      7) Maciej Patelski  -  dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców  

                               Wielkopolskich w Wągrowcu, 

8) Zbigniew Smoliński -  dyrektor  Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu, 

9) Karol Kruś - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

10) Andrzej Bochyński – dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego          

                                  im. Janusza Korczaka   w Antoniewie. 

Zapytań nie zgłoszono 

Starosta T. Kranc, podsumował  przedstawioną informację przez dyrektorów  

jednocześnie dziękując za  współpracę, zrozumienie i wytrwałość. Podziękowania 

skierowane zostały przez Starostę również do rodziców . 

 

Treść wszystkich wypowiedzi omawianych przez dyrektorów szkół oraz złożone 

podziękowania  są do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 13 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu 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 Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego 

na lata 2021-2035 stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

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

budżetowej na 2021 rok 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 od głosu. /Nieobecni radni            

Ł. Wachowiak, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 15 

Starosta T. Kranc  oraz Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawili  informację o 

złożeniu oświadczeń  majątkowych za 2020 rok.  

Informacje są załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Treści przedstawionych  informacji są do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – 

transmisja sesji. 

 

Ad 16 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 17 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

 

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

 

Ad 18 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXXIV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

               Protokolantka 

 

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

                 /M. Substyk/ 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

                /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 
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