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Protokół Nr XXVII/ 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 25 stycznia  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  25 stycznia  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.00. 

 

Obrady XXVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Rada obradowała w osobowym składzie15 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, 

przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni: 

Ł.Wachowiak, T.Kranc, J.Springer, K.Urbańska/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 21 grudnia  2016 roku został 

przyjęty jednogłośnie – 15  za.  

Wicestarosta Michał Piechocki zgłosił wniosek  o uzupełnienie porządku obrad 

dzisiejszej sesji . 

Na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego wnoszę o 

zmianę w porządku obrad XXVII Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie: 

pkt.  13 a   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu 

własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do 

współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020” 

 

Radny T. Synoracki  zapytał, czy to jest uchwała intencyjna? 

Radca Prawny  B. Kaniewska wyjaśniła  że tak, jest to uchwała intencyjna. 

Więcej zapytań nie zgłoszono 

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

porządek obrad:  

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 za2016r. 
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  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z  

      zakresu administracji rządowej.  

  8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów  

      Społecznych do roku 2020. 

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

      lokalu użytkowego / w budynku przychodni z p. Ł. Lewandowiczem. 

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

      lokalu użytkowego / w budynku przychodni z p. K. Karowską - Gaudyn. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki  

      Zdrowotnej w Wągrowcu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  zmian   Wieloletniej  Prognozy Finansowej Powiatu  

      Wągrowieckiego  na lata 2017-2032. 

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok. 

13 a. Podjęcie uchwały  w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu  

     własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego  

     Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego  

     przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do  

     współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego  

     Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020”. 

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami /wg 

załącznika nr 3 do protokołu/. 

J. Berendt dyrektor ZSP nr 1 w Wągrowcu wraz z wicedyrektorem ZSP nr 1                                      

p. A. Nowak przedstawili w wersji multimedialnej podsumowanie akcji „Szlachetna 

Paczka”. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch wraz z Wicestarostą M. Piechockim wręczyli 

podziękowania dyrektorowi oraz wolontariuszom za dotychczasowe działania, życząc 

sobie i innym dalszej takiej współpracy.  

Wicestarosta w imieniu Starosty złożył  podziękowania  dla wszystkich pracowników 

Starostwa Powiatowego biorących udział w akcji „Szlachetna Paczka”. 

Ad 4 

Wicestarosta M. Piechocki  poinformował radnych o pracy Zarządu między sesjami 

Rady Powiatu Wągrowieckiego.  

Zapytań nie zgłoszono. 
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Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , Andrzej Wieczorek przedstawił informację z 

działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła                      

2 posiedzenia, na których dokonała analizy wyników kontroli zewnętrznych 

przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2016 roku oraz przeprowadziła 

kontrolę wykonywania zadań przez Powiatowa Bibliotekę Publiczną 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 1  posiedzenie. Komisja wysłuchała 

informacji na temat zadań realizowanych w 2016 roku przez Powiatowy Inspektorat 

Weterynarii oraz opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Grzegorz Owczarzak 

przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

tym okresie odbyła 1 posiedzenie, na którym wysłuchała informacji z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku oraz  opiniowała materiały na sesję. 

Komisja wypracowała wniosek. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Bielecki 

przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2  

posiedzenia, na których przyjęła informację o realizacji zadań Powiatu w zakresie 

oświaty, kultury w roku 2016 –wnioski na 2017 rok, zapoznała się z zadaniami 

inwestycyjnymi i remontowymi w szkołach i placówkach planowanych w 2017 roku. 

Komisja analizowała zaspokojenie potrzeb finansowych na rok 2017  w ZSP nr 1,                

ZSP nr 2 i ZSP w Gołańczy. Komisja przyjęła również informację o realizacji zadań 

Powiatu w zakresie  sportu i turystyki w 2016 roku- wnioski na 2017 rok. Komisja 

opiniowała materiały na sesję. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Tadeusz 

Synoracki przedstawił informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. 

Komisja w tym okresie odbyła 1 posiedzenie, na którym  opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 6 

D. Stoll, główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego przedstawił sprawozdanie                                  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku za 2016 rok . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch podzieliła się sugestią  w związku z tym iż jest 

narastająca tendencja wśród młodzieży w sprawie narkotyków, byłoby wskazane, aby 

było więcej działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i opiekunów celem 

większej  świadomości  zagrożenia narkomanią i sposobów jej przeciwdziałania. 
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Sprawozdanie  zostało przyjęte przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ono 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Ad 7 

D. Stoll, główny specjalista ds. 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 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu  administracji rządowej głosowało: 14- za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni  T. Kranc, J. Springer, Ł. Wachowiak, A. Bielecki, K. Urbańska    /. 

Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu  

administracji rządowej  stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

E. Owczarzak , dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt  

uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 

roku 2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych do roku 2020 głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni T. Kranc, K. Urbańska, J. Springer, Ł. Wachowiak /. 

Uchwała w sprawie przyjęcia  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do 

roku 2020  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu  użytkowego  z p. Ł. Lewandowiczem. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

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

lokalu  użytkowego  głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni     /. 

Uchwała wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  użytkowego 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu  użytkowego  z p. K. Karowską - Gaudyn. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

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

lokalu  użytkowego głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni  T. Kranc, K. Urbańska, Ł. Wachowiak, J. Springer /. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  

użytkowego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało:15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni T. Kranc, Ł. Wachowiak, J. Springer, K. Urbańska  /. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032 głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się /nieobecni radni: T. Kranc, J. Springer, Ł. Wachowiak,                               

K. Urbańska/.  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Wągrowieckiego na 2017 rok . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 

15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni: T. Kranc,                         

J. Springer, Ł. Wachowiak, K. Urbańska 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 12 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 a   

Radosław Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały  w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. 

"Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania ze środków dostępnych w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako 

wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego 

przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do 

współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014- 2020  głosowało: 15  - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni T.Kranc, J.Springer, Ł.Wachowiak,                   

K. Urbańska/. 

 

Uchwała w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na 

realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału 

Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania 

ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

na lata 2014- 2020  stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXVII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
               Sekretarz Rady                                           Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                      Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Łukasz Wachowiak/                                     /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 


