
Protokół Nr XLII / 2022 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej   w dniu 29 czerwca 2022 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 

Sesję rozpoczęto  29 czerwca  br. o godzinie 15.00, zakończono o godzinie 18.45. 

Obrady XLII 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, L. Zdrzałka/. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XLI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 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 XLII   Sesji Rady 

Powiatu poprzez dodanie: 

pkt. 7   w  następującym   brzmieniu: 

„  Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”  oraz 

pkt. 8  w  następującym   brzmieniu: 

 „ Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu”. 

Pozostałe pkt. porządku obrad XLII  Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie 

numery porządkowe  nr  9,10,11,12,13,14,15 i 16. 

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 XLII  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. 

 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania   

MOW w Antoniewie. 



7.  Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 

rok 2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

8.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 9. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok: 

       9.1  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok, 

       9.2 debata, 

       9.3 podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania. 

10. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu  za 2021r.   

      10.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  

wykonania budżetu za 2021 rok, 

      10.2)   przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

      10.3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok, 

     10.4)   informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok 

oraz przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  

sprawie  udzielenia  Zarządowi Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku,  

      10.5)   dyskusja, 

      10.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze   sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2021 rok.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021r. 

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

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022- 2040.     

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad XLII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

Ad 2  

Jak wyżej. 

Ad 3 

Na posiedzenie sesji przybyli przedstawiciele Rady LZS, którzy przekazali na ręce 

Starosty-  puchary za sukcesy w spartakiadach LZS. Starosta podziękował, a treści 

wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/


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                  

1 posiedzenie, na którym badała wykonanie budżetu za 2021 rok oraz realizację zadań 

statutowych w MOS w Gołańczy .  

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 omawiała 

realizację planu finansowego ZOZ-u oraz stan zaawansowania inwestycji rozbudowy 

szpitala. Omawiała również Raport o stanie powiatu. Ponadto Komisja omawiała 

wykonanie budżetu powiatu 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 2 posiedzenia, na których analizowała  wykonanie budżetu 

powiatu za 2021 rok oraz Raport o stanie powiatu. Omawiała stan bezpieczeństwa 

sanitarnego wód i kąpielisk oraz przygotowanie WOPR,PSP,KPP do sezonu 

wakacyjnego. 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 1 posiedzenie, na którym dokonała analizy  i oceny realizacji zadań i 

stanu bazy materialnej Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu oraz  opiniowała materiały 

na sesję. Komisja wypracowała 1 wniosek. 

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 analizowała wyniki i ocenę sytuacji 

ekonomiczno-finansowej ZOZ w Wągrowcu na podstawie raportu wykonanego przez 

Komisję doraźną za rok 2021,zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu 

Powiatu za 2021 rok wraz z informacją o zasobach i stanie mienia powiatu.  Ponadto 

Komisja opiniowała materiały na sesję.  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek poinformował, 

że Komisja  w okresie między sesyjnym nie odbyła żadnego posiedzenia, gdyż nie 

było takiej potrzeby. 

 

 

 

 



Ad 6 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania MOW w 

Antoniewie. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie   rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania 

MOW w Antoniewie głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu  

/nieobecni radni: Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka / .    

Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania MOW w 

Antoniewie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

A. Niemiec, Biegła Rewident omówiła sprawozdanie finansowe za rok 2021 Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Opinia biegłej rewident  dla szpitala jest  bez 

zastrzeżeń. 

K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła 

projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za rok 2021 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało:17 - za,  0 - przeciw, 

0 – wstrzymujący się od głosu.  /nieobecni radni Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka/.     

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 8 

K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła 

projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu głosowało:16- za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu.  /nieobecni 

radni Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka, J. Michalska /.     

Uchwała w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  stanowi załącznik 

nr  7 do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad 9 

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok: 

       9.1 R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił raport o stanie Powiatu 

Wągrowieckiego za 2021 rok, wg. załącznika nr 8 do niniejszego protokołu. Zapytań 

nie zgłoszono. 

       9.2  debata ; 

Radny W. Ewertowski ; bardzo pozytywnie odniósł się do przedstawionego raportu, 

który  jest  obszerny, materiał jest dobrze  przygotowany, który pokazuje, że zarząd 

realizuje zadania rzetelnie , jednakże w raporcie  zabrakło jednej sprawy tj. Budżetu 

Obywatelskiego . Zauważam , że powinniśmy wrócić do tego (…).   

Radna K. Urbańska;  wsłuchując się w  raport przedstawiony przez Sekretarza Powiatu 

chcę powiedzieć , że  projekty są realizowane przez powiat i  jest realizowanych dużo 

inwestycji. W mojej opinii można zarzucić słabo realizowane  inwestycje drogowe. 

Jest to spowodowane środkami finansowymi zbyt małymi. Czy Starosta potwierdzi? 

Starosta T. Kranc odniósł się do wypowiedzi przedmówców: sprawa Budżetu 

Obywatelskiego w wyniku pandemii  i stosownych ograniczeń, stąd Rada Powiatu 

podjęła uchwałę o zawieszeniu Budżetu Obywatelskiego. Byliśmy jednym z 

pierwszych powiatów gdzie realizowaliśmy Budżet Obywatelski. Dzisiaj nie wiem 

jakie środki musielibyśmy przeznaczyć na Budżet Obywatelski. Inwestycje drogowe 

powrót do BO będzie wymagał przenalizowania kosztów i projektów które się 

pojawią. Inwestycje drogowe zakładaliśmy priorytety. Jako Rada zdecydowaliśmy ,że 

priorytetem będzie zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia, stąd też 

największe środki przeznaczone zostały na rozbudowę szpitala. Mając na uwadze 

potrzeby w zakresie dróg  złożyliśmy szereg wniosków o dofinansowanie remontów i 

przebudów dróg powiatowych z programu „Polski Ład” dzięki czemu Powiat 

Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie trzech projektów o łącznej kwocie 24,7 mln zł. 

Aktualnie trwają procedury mające wyłonić wykonawcę . Wiele można osiągnąć 

dzięki współpracy(…). Dziękuję za współpracę samorządom gminnym, 

parlamentarzystom, Wojewodzie Wielkopolskiemu, Urzędowi Wojewódzkiemu oraz 

Urzędowi Marszałkowskiemu (…). 

Wicestarosta M. Piechocki w swojej wypowiedzi poinformował, że w raporcie 

powiatu przedstawiona jest informacja w wersji skrótowej  /skumulowana/ o  

organizacjach i  związkach , w których Powiat Wągrowiecki jest członkiem. Dlatego  

szerszą informację  prześlemy  radnym. 

Radny B. Fleming odniósł się do wypowiedzi Starosty dot. dofinansowań 

inwestycyjnych. Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie 

www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

Przewodnicząca Rady M.Osuch  zabrała głos odnośnie inwestycji drogowych,  

edukacji i jak przypomniała to są trudne wybory  mieszkańcy pytają o inwestycje  

drogowe. Odniosła się do dofinansowania ,które powiat otrzymał z 5% wkładem 

własnym.  

Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – 

transmisja sesji. 

   9.3 Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania .  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

http://www.wagrowiec.pl/
http://www.wagrowiec.pl/


Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego 

wotum zaufania głosowało:17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. 

/nieobecni radni Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka/ .    

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania. 

stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  pogratulowała i podziękowała wszystkim, którzy 

realizują zadania powiatu, raport jest obszerny opracowany merytorycznie. 

Podziękowała za duży wkład w opracowanie raportu pracownikom starostwa i 

jednostek organizacyjnych. Pogratulowała Zarządowi Powiatu z tytułu udzielenia 

wotum zaufania.  

 

Ad 10 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu  za 2021  rok: 

10.1)   Skarbnik Powiatu E. Szczepaniak,  przedstawiła  sprawozdanie finansowe wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag, 

nie było zapytań, /sprawozdanie wg załącznika nr 9 do protokołu/. 

10.2  A. Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, przedstawiła  

informację o stanie mienia powiatu wągrowieckiego. Nie było zapytań.  Informacja o 

stanie mienia powiatu wągrowieckiego jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

10.3 Skarbnik Powiatu, E. Szczepaniak przedstawiła opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok. Opinia  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która jest pozytywna i jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu.   

10.4 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, J. Michalska  przedstawiła informację z 

wykonania budżetu powiatu za 2021 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Wągrowieckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. 

Wniosek jest załącznikiem nr 12 do protokołu. Przewodnicząca Komisji przedstawiła 

również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym 

wniosku. Opinia jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

10.5 Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem: 

Radny W. Ewertowski  wyraził zdanie nt. wykonania budżetu za 2021 rok 

dochody w 100% , a wydatki w ponad 97%. Z zestawienia wynika, że nie wszystkie 

wydatki udało się zrealizować. W imieniu klubu PSL radni  będą głosowali za 

udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok.  

Radna J. Michalska w imieniu Klubu SW 2000 , opinia jest pozytywna i Klub 

SW 2000 jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego, ponieważ  Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego, prawidłowo realizował budżet. Był to trudny rok ze 

względu na pandemię  ,ale uznanie z  wypracowanie nadwyżki budżetowej (…). 

G. Bałdyga przedstawił stanowisko radnych PO, że radni będą  głosować za 

udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu. Zarząd  prawidłowo realizował  



uchwały Rady . Podziękowania dla wszystkich radnych za pomoc w realizacji budżetu 

mimo różnicy zdań (…). 

Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl 

– transmisja sesji. 

10.6)  Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła  projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu za 2021 rok i otworzyła dyskusję w ww. sprawie. 

Starosta T. Kranc w swoim wystąpieniu  przypomniał, że rok 2021 był rokiem 

szczególnym, w  którym rozpoczynaliśmy długo oczekiwane inwestycje m.in. 

rozbudowa szpitala, czy  przebudowa ul. Antoniewskiej w Skokach. Jesteśmy 

przekonani, że oczekiwania społeczeństwa są o wiele większe,  ale musimy 

dokonywać wyborów o kierunkach rozwoju, które zapadają również na komisjach, 

gdzie radni decydują o kierunkach rozwoju naszego powiatu (…). Należy  

podziękować  za współpracę Wielkopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu i Urzędowi 

Marszałkowskiemu za współpracę. Należy podziękować  instytucjom, które pomagały  

realizować budżet (…).  

 Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl - 

transmisja sesji 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok głosowało: 17 - za,                                    

0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak,              

L. Zdrzałka/. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

Ad 11 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch zarządziła głosowanie nad uchwałą  w 

sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok i otworzyła 

dyskusję w ww. sprawie. 

Szczegółowe treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl - 

transmisja sesji 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 

 rok głosowało: 17 - za, 0 - przeciwny, 0 - wstrzymujących się od głosu  

/nieobecni radni  Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka /. 

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok stanowi 

załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu. 

Starosta T. Kranc w imieniu Zarządu Powiatu podziękował  Radzie Powiatu za 

udzielenie absolutorium i udzielenie wotum zaufania zarządowi powiatu, dziękuję za 

http://www.wagrowiec.pl/


przyjęty budżet za wszystkie zmiany w budżecie podejmowane przez Radę . Zadania 

które były realizowane i słyszeliśmy o zadaniach, które nie były zrealizowane .Ale 

decyzja Państwa o dokonywaniu zmian i zrozumieniu trudności do realizacji zadań. 

Podziękował Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium i wotum zaufania dla 

Zarządu oraz pracownikom Starostwa Powiatowego i wszystkich jednostek 

organizacyjnych powiatu za rzetelne zrealizowanie budżetu, gdyż niemożliwa byłaby 

realizacja budżetu  bez współpracowników.  

Treść wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Ad 12 

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 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 

2022 rok głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /nieobecni radni               

Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka/                     

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

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

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 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022-2040 głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się /nieobecni radni  Ł. Wachowiak, L. Zdrzałka/. 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2022-2040 stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

Radny G. Bałdyga  poinformował ,że wraz z radnym W. Ewertowskim  uczestniczyli 

delegacji w Grecji, która miała na celu wymianę doświadczeń oraz zapotrzebowania 

na rynku pracy poszczególnych zawodów. I można byłoby nawiązać współpracę 

celem wymiany młodzieży  międzynarodowej z  młodzieżą kształcącą się w naszych 

szkołach ponadpodstawowych. Zaznaczył, że wyjazd zorganizowany był przez 

Stowarzyszenie 7 Ryb. Więcej wniosków, oświadczeń radnych i wolnych głosów: nie 

zgłoszono. 

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

 

http://www.wagrowiec.pl/
http://www.wagrowiec.pl/


 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XLII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

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

               /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

  


