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Protokół Nr XXVIII/ 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 22 lutego  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  22 lutego  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.40. 

 

Obrady XXVIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Rada obradowała w osobowym składzie 18 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, przy którym 

Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni: M. Liske/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 25 stycznia  2017 roku został przyjęty 

jednogłośnie – 18  za.  

 

Rada stosunkiem głosów 18 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. Informacja o funkcjonowaniu i realizacji zadań w 2016 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w  

      Wągrowcu. 

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

  8. 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 2016 rok. 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej  

      Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie  

       ochrony przeciwpożarowej  za 2016 rok. 

10.Podjęcie  uchwały w sprawie utworzenia  Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 2 w Wągrowcu i  

      włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

11.Podjęcie  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych   

      im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół      

      Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. 

12.Podjęcie  uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych  

      im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół    

      Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu. 
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 13.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży  

      im. Stanisława  Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół        

      Ponadgimnazjalnych  nr 1 w  Wągrowcu. 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy  

      wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w Gołańczy.      

15.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego  

      dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola  

      Libelta w Gołańczy. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  

      w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w  

      Gołańczy. 

17.Podjęcie uchwały w sprawie   projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych   

     do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci  

     szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  Wągrowieckiego. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św.  

     Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  

     budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu    

     Wągrowieckiego. 

19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej 

     p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty    

     budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu   

     Wągrowieckiego. 

20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej 

     p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty  

     budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  

     Wągrowieckiego. 

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

22.Deklaracja Rady Powiatu Wągrowieckiego  w sprawie organizacji 100.rocznicy obchodów  

     wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

23.Interpelacje i zapytania. 

24.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

25.Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Od godziny 16.10 Rada obraduje w 19 osobowym składzie , na posiedzenie przybył radny M. Liske. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami /wg załącznika nr 

3 do protokołu/. 

 

Ad 4 

Starosta T. Kranc  poinformował radnych o pracy Zarządu między sesjami Rady Powiatu 

Wągrowieckiego.  
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Zapytań nie zgłoszono. 

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 kontroli wewnętrznych regulaminów wynagradzania pracowników w wybranych 

jednostkach organizacyjnych prowadzonych powiat oraz w Wydziale Komunikacji, dokonała 

kontroli dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w Powiecie Wągrowieckim w 2016 

roku. 

 

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. posiedzenia, na których Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zadania Powiatu wynikające z ustawy o odpadach 

oraz omawiała WPI i jego aktualizacja, zapoznała się z informacją na temat wykonania zadań przez 

PZD w Wągrowcu w 2016 roku 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 2. 

posiedzenia, na których wysłuchała informacji  na temat bezpieczeństwa  mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie działania Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej, informacja z działalności, dyskusja i ocena , zapoznała się z informacją 

o przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych i planowanych remontach drogowych. Komisja   

opiniowała materiały na sesję.  

 

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

informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1  posiedzenie, na którym 

analizowała zaspokojenie potrzeb finansowych na 2017 rok w I L O, w Bursie Szkolnej, SOSW, 

Bibliotece Powiatowej, PPP w Wągrowcu i w MOW w Antoniewie, zapoznała się z informacją o 

pierwszych efektach wsparcia finansowego projektu Rozwój Samorządów Uczniowskich w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. 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 2. posiedzenia, na których zapoznała się z  analizą bieżących działań WTZ w Wapnie oraz   

opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 6 

R. Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  przedstawił  informację  o funkcjonowaniu i realizacji 

zadań w 2016 roku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. Informacja została przedstawiona 

również w formie multimedialnej. 

 

Radny T. Synoracki  zgłosił wnioski  dotyczące;  zbierania poboczy  przy drogach powiatowych. Jest 

to niezwykle istotne  chociażby  ze względu na bezpieczeństwo użytkowników dróg, co widać po 

opadach atmosferycznych. Zebrane  pobocze  powoduje odpływ  wody z dróg i  jest to całkiem 

zasadne. 
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Drugi wniosek dotyczy  remontów dróg. Wiem , że są wydatki związane ze szpitalem  tzn. 

dostosowaniem do standardów , ale  wniosek jest , aby  wykonywać więcej remontów  dróg,  

ponieważ  zobowiązani jesteśmy do utrzymania tego co mamy. 

Więcej zapytań i wniosków nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad 7 

P. Bury, dyrektor ZOZ przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu.  

 

G. Owczarzak zgłosił zapytanie, czy kontynuowanie działalności dotyczyć będzie wszystkich 

oddziałów szpitala? 

Czy na pewno finansowanie  będzie  ryczałtowe, ponieważ nowa ustawa o sieci szpitali niesie więcej 

zagrożeń i czy  będzie  zagrożenie finansowania i niższe kontrakty? 

Dyrektor  wyjaśnił, że na pewno będziemy  szpitalem sieciowym. Na ten moment nie mogę 

odpowiedzi  sformułować, z końcem marca  br. otrzymamy odpowiedzi  ze wskazaniem. 

 

Czy dostaniemy finansowanie ryczałtowe i czy  kontraktowanie będzie niższe? Nowy aspekt  

finansowania to faktyczne wykonania i nadwykonania  wg. stanu  za 2015 rok.   Koniec marca będzie  

wiadomo. 

Następnie zabrał głos Starosta T. Kranc, cyt…. „szanowny p. dyrektorze w trosce o najwyższe 

bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego, Rada Powiatu Wągrowieckiego, podczas 

grudniowej sesji podjęła decyzję o przekazaniu środków na realizację „Rozbudowy i dostosowania 

do aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu” kwotę 17.500.000 zł. W/w 

zadanie ma zostać zrealizowane w latach 2017-2018”,po czym przekazał dyrektorowi 

wągrowieckiego ZOZ -u życzenia sprawnej realizacji zadania, podkreślając, że cały czas 

najważniejszy jest pacjent. Inwestycja ta jest najważniejszym zadaniem powiatu w najbliższych 

latach. Jej realizacja doprowadzi do spełnienia przez wągrowiecki szpital standardów i wymogów 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 

leczniczą. Rozbudowa oraz zakup sprzętu i wyposażenia podniesie jakość świadczonych usług i 

zwiększy szanse szpitala na ubieganie się o kolejne kontrakty, a także przyczyni się do poprawy 

kondycji finansowej. 

Na koniec Starosta powiedział, że  z  uwagą słuchaliśmy informacji o zamierzeniach szpitala, ale 

życie potrafi zaskakiwać  i prośba do dyrekcji i personelu , aby używając nowoczesnego sprzętu 

wykazywać życzliwość  i  więcej empatii dla pacjenta. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Przystąpiono do głosowania. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,  

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

 

Uchwała w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik             

nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Ad 8 

M. Sławińska, Komendant Powiatowy Policji omówiła  sprawozdanie z działalności Komendanta 

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

Wągrowieckim za 2016 rok. M. Osuch, Przewodnicząca Rady 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 2016 rok. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 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 2016 rok  głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni 

M. Liske, P. Pałczyński, A. Wieczorek, A. Bielecki, J. Springer /. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2016 

rok  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

Z. Dziwulski, Komendant PPSP przedstawił  sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej  za 2016 rok. M. Osuch, Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w 

Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  

za 2016 rok. 

 

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 2016 rok  głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się /nieobecni radni 

A. Wieczorek / 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia  sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2016 

rok  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 10 

Radny R. Woźniak oświadczył , że  nie będzie brał udziału w głosowaniach  nad  uchwałami  

dotyczącymi  szkół, z uwagi na pojawiające się stanowiska odnośnie  ustawowego naruszenia jego 

interesu prawnego na podstawie art.21 ust.7 ustawy o samorządzie powiatowym. 

Radny J.Springer  i radny M. Liske również nie będą brali udziału w głosowaniu nad uchwałami 

dotyczącymi szkół  ze względu na interes prawny.  

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie utworzenia  Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 2 w Wągrowcu  i włączenia jej do Zespołu Szkół 

nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie utworzenia  Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 2 w Wągrowcu  i 

włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu głosowało: 

15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się  /nieobecni radni; A. Wieczorek /. W głosowaniu nie 

brali udziału R. Woźniak, M. Liske, J. Springer. 

 

Uchwała w sprawie utworzenia  Branżowej Szkoły  I Stopnia nr 2 w Wągrowcu  i włączenia jej do 

Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka 

w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych    nr 1 w Wągrowcu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych 

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni A. Wieczorek /. W głosowaniu nie brali udziału R.Woźniak, M.Liske, J.Springer. 

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji  Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w 

Wągrowcu  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

 E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt   uchwały  w 

sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół   

Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół   

Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu  głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni A.Wieczorek /. W głosowaniu nie brali udziału R.Woźniak, M.Liske, J.Springer. 

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych  

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół   

Ponadgimnazjalnych  nr 1 w Wągrowcu  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława  Mikołajczyka 

w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w  Wągrowcu. 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. 

Stanisława  Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

nr 1 w  Wągrowcu  głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni 

A.Wieczorek. /. W głosowaniu nie brali udziału R.Woźniak, M.Liske, J.Springer. 

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława  

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 1 w  

Wągrowcu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w Gołańczy.      

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w Gołańczy   

głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni A.Wieczorek, J.Springer, 

M.Liske, P.Pałczyński, K.Migasiewicz /.                                

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w Gołańczy stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gołańczy 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w Gołańczy. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego 

dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola 

Libelta w Gołańczy głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się / nieobecni radni 

A.Wieczorek, J.Springer, M.Liske, P.Pałczyński, K.Migasiewicz /.                                

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych 

w Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Karola Libelta w 

Gołańczy  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącego w 

skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   im. Karola Libelta w Gołańczy. 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w 

Gołańczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   im. Karola Libelta w Gołańczy   
głosowało: 14. - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się / nieobecni radni A.Wieczorek, J.Springer, 

M.Liske, P.Pałczyński, K.Migasiewicz /.                                

 
Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy 

wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych   im. Karola Libelta w Gołańczy go 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 17 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie   projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego ustroju 

szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  Wągrowieckiego. 
 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie   projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i 

specjalnych  do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia 

sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  

Wągrowieckiego  głosowało: 15  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni 

A.Wieczorek/. W głosowaniu nie brali udziału R. Woźniak, M. Liske, J. Springer. 

 
Uchwała w sprawie   projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych  do nowego 

ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu  Wągrowieckiego stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 18 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła 

w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego 

głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się /nieobecni radni A. Wieczorek /. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego stanowi załącznik 

nr 17 do niniejszego protokołu. 
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Ad 19 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w 

Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 

Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego 

głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 2 – wstrzymujących się /nieobecni radni; J.Springer /. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała 

Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu  Wągrowieckiego stanowi 

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 20 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła Podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy 

na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. 

Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 

głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni T. Kranc. A.Wieczorek /. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w 

Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 19 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 21 

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

Wągrowieckiego na 2017 rok wraz z autopoprawką . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 19 - za,              

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 20  do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 22   

Przewodnicząca Rady M. Osuch  przedstawiła projekt Deklaracji Rady Powiatu Wągrowieckiego  w 

sprawie organizacji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i zwycięskiego  Powstania 

Wielkopolskiego. 

Zapytań nie zgłoszono wobec powyższego Rada Powiatu  jednomyślnie przyjęła Deklarację Rady 

Powiatu Wągrowieckiego w sprawie organizacji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości i zwycięskiego  Powstania Wielkopolskiego. 

Deklaracja stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Starosta  T.Kranc w swoim wystąpieniu  podziękował za przyjęcie ww. Deklaracji jednocześnie 

powołaniu  Komitetu Honorowego, kto wchodzi w jego skład  oraz o następnych krokach działania 

wg. załącznika nr 22 do protokołu.  

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w obradach, celem podpisania Deklaracji przez osoby , które 

wyraziły chęć  w udziału w Komitecie Honorowym.  

Po przerwie wznowiono obrady. 

 

Ad 23 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

Ad 24 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Radny P. Pałczyński wyraził  publiczny żal i ubolewanie, gdyż w Komitecie Honorowym  zabrakło 

Burmistrza Miasta Wągrowca, który nie przyjął  zaproszenia do składu tego Komitetu. Proszę, aby 

tej złej decyzji burmistrza nie odbierać jako złą wolę mieszańców miasta Wągrowca. Ale jako 

indywidualną  decyzję p. Burmistrza. 

Na  dzisiejszej sesji RPW radni otrzymali  PIT 11  oraz  druk do złożenia oświadczenia majątkowego 

za 2016 rok. 

Ad 25 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXVIII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 
               Sekretarz Rady                                           Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                      Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                     /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 


