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Protokół Nr XXXVII/ 2022 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej zdalnie w dniu 26 stycznia 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto 26 stycznia  br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie.17.30. 

Obrady zdalne XXXVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 15.00 Rada obradowała w osobowym składzie17 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały 

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

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

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

protokołu). 

 

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

następujący porządek obrad,   (zał. nr 4 do protokołu): ( nieobecni radni; M. Liske,                    

Ł. Wachowiak, B. Fleming).  

  

Porządek  obrad  XXXVII  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 2021 

rok. 

 7.  Podjęcie  uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 
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 9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji  rządowej . 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku . 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w 

gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz  ścieżki 

rowerowej  wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca                                   

(ul.11 Listopada) do wsi Rgielsko. 

14. Interpelacje i zapytania. 

15. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16. Zakończenie obrad  XXXVII 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 godz. 15.16  rada obraduje w  18 osobowym składzie . Na posiedzenie sesji przybył 

radny B.Fleming. 

 

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  posiedzenia, na których dokonała kontroli funkcjonowania i wykonania budżetu za 

2021 rok przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu w tym informacji o  realizacji 

zadań i planów inwestycyjnych na 2022 rok, dokonała analizy stanu bezpieczeństwa w 

powiecie gwarantowanego rzez Komendę Powiatową Policji w Wągrowcu.  

 

Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

Wiesław Ewertowski przedstawił informację z działalności Komisji w okresie 
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międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1  posiedzenie, na którym omawiała 

kalendarz imprez kulturalno-sportowych organizowanych przez powiat 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  posiedzenie, na którym omawiała sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 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  posiedzenie, na którym omawiała  sprawozdanie Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 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  posiedzenia, na których dokonała analizy i oceny stanu bazy 

materialnej i realizacji zadań przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w 

Wągrowcu ,w tym przyjęcie informacji dotyczącej wsparcia uczniów, rodziców i 

nauczycieli po powrocie do szkół w bieżącym roku szkolnym oraz  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 odbyła żadnego posiedzenia. 

 

Ad 6 

D. Stoll, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił  

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. Zapytań 

nie zgłoszono, wobec powyższego sprawozdanie zostało przyjęte  wg. zał. nr 7 do 

protokołu. 

 

 Od godz. 16.20 rada obraduje w 19 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji przybył 

radny Ł. Wachowiak. 

 

Ad 7 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła projekt uchwały  w 

sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego  z dnia 26 

września2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do 

dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego  z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego  z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 8 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła projekt   uchwały w 

sprawie  zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 

2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 

dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z 

dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 

01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego 2014-2020  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

D. Stoll, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił 

projekt  uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji  rządowej . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji  rządowej  głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się.  

  

Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji  rządowej  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad 10 

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

uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego 

do  pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego do  pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  głosowało: 19 - za, 

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego 

do  pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 11 

Starosta T. Kranc przedstawił projekt  uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 

Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności  19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego 

głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego  stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Starosta T. Kranc przedstawił projekt  uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 

Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego 

głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się ( nieobecna radna  H. Sobota) 

  

Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego  stanowi załącznik 

nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

P. Kaczmarek, Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji przedstawił projekt  

uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie wiejskiej 

Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz  ścieżki rowerowej  wzdłuż 

ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul.11 Listopada) do wsi Rgielsko. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w 

gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz  ścieżki 

rowerowej  wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul.11 Listopada) 
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do wsi Rgielsko głosowało:  17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się ( nieobecni 

radni H. Sobota, Ł. Wachowiak) 

  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie wiejskiej 

Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz  ścieżki rowerowej  wzdłuż 

ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul.11 Listopada) do wsi Rgielsko. 

stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. 

Przewodnicząca rady M. Osuch  poinformowała radnych o wzorach oświadczeń 

majątkowych, które zostaną przesłane  do Państwa radnych wraz z pismem przewodnim 

o terminach złożenia   oświadczeń. Poprosiła również o staranne  wypełnianie owych 

oświadczeń. 

Więcej wniosków, oświadczeń radnych i wolnych głosów nie zgłoszono. 

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

 

 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXXVII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                   Protokolantka 

 

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

                     /M. Substyk/ 

 

 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

                /Halina Sobota /                                                      /Małgorzata Osuch / 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/

