
1 
 

Protokół Nr XLIV / 2022 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej  w dniu 28 września 2022 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 

Sesję rozpoczęto  28 września   br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie 17.20. 

Obrady XLIV 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: M. Liske, Ł. Wachowiak,B. Fleming/. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Od godz. 15.05 Rada obraduje w 17 osobowym składzie, na posiedzenie Sesji przybył 

radny M. Liske. 

 

Protokół XLIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku został 

przyjęty 17 głosami za,   0-wstrzymujących i 0-przeciwnych. 

Starosta T. Kranc zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 

Wągrowieckiego wnoszę o zmianę w porządku obrad XLIV  Sesji Rady Powiatu 

poprzez dodanie: 

 pkt.  11  w  następującym   brzmieniu: 

 „Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2020  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Dotychczasowy pkt. 11 porządku XLIV sesji otrzymuje  pkt.12.  Pozostałe pkt. 

porządku obrad XLIV  Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie numery 

porządkowe  nr  13,14,15,16 i 17. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad  

z proponowaną  zmianą. 

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

porządek obrad: 

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

rzeczowych za pierwsze półrocze 2022 roku. 

 7. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju zadań 

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych    na te zadania  w 2022 roku. 

8. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 

za pobyt   w mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na terenie  Powiatu 

Wągrowieckiego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Raportu. 

10.PodjęcieuchwałyRadyPowiatuWągrowieckiegozmieniającejuchwałę w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych  

prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2020  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2022 rok  wraz z 

autopoprawką. 

13.Podjecie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na tata 2022-

2040 wraz z autopoprawką. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu 

osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

15. Interpelacje i zapytania. 

16. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

17. Zakończenie obrad XLIV 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 3 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 4 do protokołu. 

 

 



3 
 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Justyna Michalska przedstawiła informację z 

działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła                  

3 posiedzenia, na których omawiała temat pozyskiwania i wykorzystanie środków 

finansowych przez wydziały starostwa za 2021 i 2022 rok, analizowała wykonanie 

budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za I półrocze 2022 roku oraz dokonała 

uzupełnień w sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.   

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   posiedzenia, na których zapoznała 

się z informacją o stanie środowiska i bieżącej kondycji rolnictwa w Powiecie 

Wągrowieckim oraz kierunkach rozwoju, analizowała koszty energii elektrycznej i gazu 

w placówkach, zapoznała się z sytuacją finansową placówek oświatowych za okres                   

9 miesięcy oraz potrzebach do końca 2022 roku. Ponadto Komisji 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 omówili 

przedstawiciele KPP, PPSP, WOPR.  Ponadto Komisja 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 przyjęła informacje nt. organizacji szkół i 

placówek  w roku szkolnym 2022/2023,w tym informacji o wynikach naboru do klas 

pierwszych  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 2  posiedzenia, na których zapoznała się z informacją  z wykonania 

budżetu powiatu i realizacji zadań za I półrocze 2022 roku ze szczególnym 

uwzględnieniem szpitala powiatowego. Komisja ponadto  opiniowała materiały na 

sesję.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek poinformował, 

że Komisja  w okresie między sesyjnym  odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowała   

skargę na  dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. Ponieważ skarga nie wnosi 

nowych wątków do skargi złożonej w m-cu lipcu br. Komisja podtrzymuje  

wcześniejsze stanowisko w przedmiotowej kwestii , a w przypadku gdy skarga, w 

wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w 

odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności-

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z 

odpowiednią adnotacją w aktach sprawy-bez zawiadamiania skarżącego. 
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Od godz. 15.50 Rada obraduje w 18 osobowym składzie . Na posiedzenie sesji przybył 

radny B. Fleming. 

Ad 6 

E. Szczepaniak , Skarbnik Powiatu omówiła informację Zarządu Powiatu z wykonania 

budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2022 roku. 

Nie zgłoszono zapytań, w związku z powyższym informacja została przyjęta i stanowi 

załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

omówiła projekt  uchwały w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych   na te zadania  w 2022 roku. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie   zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych    na te zadania  w 2022 roku  głosowało: 17 - za,  

0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu /nieobecni radni: M. Liske, Ł.Wachowiak  /.  

Uchwała w sprawie   zmiany uchwały  w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych     na te zadania  w 2022 roku   stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

Ad 8 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

omówiła projekt  uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na 

terenie  Powiatu Wągrowieckiego. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na 

terenie  Powiatu Wągrowieckiego głosowało: 18 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący 

się od głosu  /nieobecny radny: Ł. Wachowiak / .    

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt   w 

mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

M. Piechocki, Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji 

ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie 

Raportu. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Raportu głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 

0. – wstrzymujący się od głosu  /nieobecny radny: Ł. Wachowiak  / .    

 

Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Raportu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

Ad 10 

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

Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu 

przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez 

powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu 

przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez 

powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw głosowało: 17 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu /nieobecny radny: Ł.Wachowiak, A.Wieczorek/  

 

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia  Regulaminu przyznawania 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych  prowadzonych przez powiat wągrowiecki 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny  doraźnych zastępstw stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 
 

Ad 11 

M. Piechocki, Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV/207/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2020  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu  głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujący się od głosu  /nieobecny radny: Ł. Wachowiak  / .    
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Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/207/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Województwu Wielkopolskiemu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 13 

Skarbnik Powiatu, E. Szczepaniak przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wągrowieckiego na 2022 wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2022 

rok głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni                                 

Ł. Wachowiak /.      

                

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Skarbnik Powiatu, E. Szczepaniak przedstawiła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2022- 2040 wraz z 

autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022-2040 głosowało:  18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego 

na lata 2022-2040 stanowi załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

M. Osuch, Przewodnicząca Rady Powiatu omówiła  projekt  uchwały w sprawie zmiany 

uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. Sekretarzem komisji została wybrana za jej zgodą,  radna Halina Sobota . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia 

składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 

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

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  stanowi załącznik nr 13  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 
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Ad 16 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Radny W. Ewertowski  podziękował  radnym , którzy brali  udział w obchodach                   

800 lecia Łazisk. 

 

Radna I. Tyll zwróciła uwagę w temacie transportu kolejowego ma trasie Skoki -

Wągrowiec i  Skoki – Poznań, ponieważ pociągi są przepełnione. Prośba również o to  , 

by porozmawiać  na temat godziny odjazdów i przyjazdów pociągów . Ponieważ 

młodzież dojeżdżająca do szkół i powroty z niej, nie zawsze pasują godziny odjazdów i 

muszą zwalniać się z lekcji. I jest  prośba  o sprawdzenie przepełnionych pociągów. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady K. Urbańska poparła głos  koleżanki I. Tyll, ponieważ  

osoby dojeżdżające do pracy czy do szkół,  też zgłaszali ten problem. 

 

Radny B. Fleming również  przyłączył do głosów przedmówczyń, gdyż też zgłaszany 

jest ten problem w przypadku  dojazdów  do pracy i z pracy pracowników. Składy są za 

bardzo obłożone. 

 

 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 XLIV  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

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

               /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

               Protokolantka 

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

                /M. Substyk/ 

 

http://www.wagrowiec.pl/

