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Protokół Nr XXXVIII/ 2022 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej zdalnie w dniu 23 lutego 2022 roku 

 

Sesję rozpoczęto 23 lutego  br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie 18.40. 

Obrady zdalne XXXVIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła 

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

 

Od godz. 15.00 Rada obradowała w osobowym składzie 17 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały 

/nieobecni radni: Ł. Wachowiak, R. Woźniak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia  2022 

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

protokołu). 

 

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

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

R. Woźniak. )     

  

Porządek  obrad  XXXVIII  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 o  realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 2021 

rok.  

 7.  Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

      Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  

bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok. 

 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.  

9.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu. 

10. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie . 

12 .Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 

12+050 do km 12+373 w ramach zadania  pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku 

z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno“. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz  warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

15. Podjęcie uchwały  w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na realizację zadania. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

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

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. 

Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi 

Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu. 

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

lokalu użytkowego. 

23. Interpelacje i zapytania. 

24. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

25. Zakończenie obrad  XXXVIII 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. 
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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 zdalne  posiedzenia, na których analizowała  i dokonała oceny stanu bezpieczeństwa 

w powiecie gwarantowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Wągrowcu oraz badała  wykonanie budżetu za 2021 rok oraz realizację zadań przez 

ZS nr 1 w Wągrowcu.  

 

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  

omawiała sprawozdanie z działalności za 2021 rok i plany na 2022 Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze, przyjęła informację o realizacji zadań przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Wągrowcu w 2021 roku oraz przyjęła informację o średnich 

wynagrodzeniach nauczycieli za rok 2021 w szkołach prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki (nauczyciele dyplomowani, mianowani, kontraktowi, stażyści i 

pracownicy niepedagogiczni). 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 z informacją o 

realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu za 2021 rok , zapoznała 

się z informacja o realizacji zadań przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 

2021 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 analizowała i dokonała oceny stanu 

bezpieczeństwa w powiecie gwarantowanego  przez Komendę Powiatową Policji i 

Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej za 2021 rok, zapoznała się z 

informacją o realizacji zadań przez Powiatowy Zarząd Dróg w 2021 roku oraz 

przebiegiem zimowego utrzymania dróg  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 rozeznaniu 
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potrzeb edukacyjnych tegorocznych absolwentów szkól podstawowych 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 

R. Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu przedstawił informację o  

realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 2021 rok.  

Zapytań nie zgłoszono ,wobec powyższego informacja  została przyjęta  wg. zał. nr 7 

do protokołu. 

 

Od godz. 16.10 Rada obraduje w 18 osobowym składzie. Na posiedzenie  sesji przybył 

radny R. Woźniak 

 

Ad 7  

P. Kossmann, nadkomisarz  Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu przedstawił 

sprawozdanie, a Przewodnicząca Rady Powiatu M. Osuch przedstawiła projekt  

uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  bezpieczeństwa w Powiecie 

Wągrowieckim za 2021 rok. 

 

Na zadane pytanie przez Panią Przewodniczącą nadkomisarz udzielił wyjaśnień. Całość 

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

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  

bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok  głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się,  /nieobecny radny Ł. Wachowiak/. 

  

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  bezpieczeństwa w Powiecie 

Wągrowieckim za 2021 rok stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Z. Dziwulski, Komendant Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej  

przedstawił sprawozdanie, a Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt  

uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w 

zakresie  ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok.  

 

Starosta T. Kranc podziękował służbom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego. 

http://www.wagrowiec.pl/
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W imieniu Rady Powiatu Przewodnicząca Rady również przyłączyła się do 

podziękowań , które złożył Starosta T. Kranc. 

Całość do odtworzenia na stronach  www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie  ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok głosowało:                      

18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się, /nieobecny radny Ł. Wachowiak/. 

  

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w 

zakresie  ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok , stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad 9 

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

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

NMP w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu głosowało: 18 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się , /nieobecny radny Ł. Wachowiak/. 

  

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 

Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

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

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała 

Archanioła w Mieścisku. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku głosowało:18 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się,/nieobecny radny Ł.Wachowiak/. 

  

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. 

Michała Archanioła w Mieścisku stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Od godziny 17.35 Rada obraduje w 19 osobowym składzie, na posiedzenie sesji przybył 

radny Ł. Wachowiak. 

 

Ad 11 

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

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów  

Piotra i Pawła w Łeknie . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów  Piotra i Pawła w Łeknie głosowało:19 - za,              

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. 

Apostołów  Piotra i Pawła w Łeknie , stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

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

sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności  19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej 

w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

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

  

Uchwała w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w 

Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy , stanowi 

załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 13 

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

projekt uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania 

zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 

12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku 

z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno“. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia 

zadania zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od 

km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie 

rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno“, 

głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  
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Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania zarządzania 

drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 

12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem 

komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno“, stanowi załącznik 

nr 14  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

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

projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

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

  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

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

uchwały  w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu , głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się.  

  

Uchwała w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu , stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

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. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na realizację zadania, głosowało: 19- za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się.  
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Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania , stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

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

przedstawiła 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 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania głosowało : 19 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania, stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

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

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania , głosowało:19 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i 

Gminie Gołańcz na realizację zadania, stanowi załącznik nr 19  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 19 

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

przedstawiła 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 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania, głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i 

Gminie Skoki na realizację zadania, stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 
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Ad 20 

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

przedstawiła 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 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania głosowało: 19 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

miejskiej Wągrowiec na realizację zadania, stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 21 

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

odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości 

położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz 

Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. 

Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi 

Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu, głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 

– wstrzymujących się.  

  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na 

okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów 

Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu, stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 

protokołu. 

 

 

Ad 22 

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 19  radnych. 

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

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

  

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego , stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 
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Ad  23 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad  24 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

 

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

 

 

Ad 25 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXXVIII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                   Protokolantka 

 

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

                     /M. Substyk/ 

 

 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

                /Halina Sobota /                                                      /Małgorzata Osuch / 

 

 

 
 

http://www.wagrowiec.pl/

