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Protokół Nr XXIX/ 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 29 marca  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  29 marca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.30. 

 

Obrady XXIX 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:  R. Woźniak /. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXVIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 lutego 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 działalności w 2016 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 7. Informacja na temat realizacji zadań przez Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki 

Nieruchomościami-  realizacja zaszłości w świetle przepisów i zadań w 2016 roku. 

 8. Informacja o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz realizacja 

programów aktywizacyjnych w 2016 roku. 

  9. Podjęcie uchwały  w sprawie  zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 

30.06.2018r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

10. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 

30.06.2018r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku. 

12. Podjęcie  uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Wągrowcu  i 

likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu.   

13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola  Libelta 

w Gołańczy i   likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 

i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka  w Wągrowcu. 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 

i  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka  w Wągrowcu. 
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16. Podjęcie uchwały  w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola  Libelta 

w Gołańczy i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta 

w Gołańczy i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gołańczy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do  

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

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. 

19. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wapno na realizację zadania. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu  i 

Gminie Gołańcz na realizację zadania. 

23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i 

Gminie Skoki na realizację zadania. 

24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

25. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu  wągrowieckiego 

za rok 2016. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w „Programie  

rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej- edycja 2017”. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  

na lata 2017-2032.     

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

29. Interpelacje i zapytania. 

30.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

31.Zakończenie obrad XXIX 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/. 

 

Ad 4 

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

Wągrowieckiego.  

 

Starosta  T. Kranc poinformował o sytuacji  inwestycji ul. Antoniewskiej w Skokach, poinformował 

również o startach szpitala powiatowego.  Poinformował o pożegnaniu  p. A. Ratajczaka 

dotychczasowego kierownika Wydziału  Komunikacji , który przeszedł na zasłużoną  emeryturę. 
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Radny A. Wieczorek poinformował  o zamierzeniach  jakie planuje Komitet Honorowy  po roboczym 

spotkaniu Powiatowego Honorowego Komitetu Obchodów Setnej Rocznicy odzyskania przez Polskę 

Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zamierzenia zostały zaakceptowane 

przez wszystkich członków Komitetu. 

  

Starosta T. Kranc  zwrócił się z prośbą i zaprasza  wszystkich chętnych do prac  w Radzie 

Programowej ,  kto chce współpracować  z Radą na rzecz idei Obchodów Setnej Rocznicy 

odzyskania przez Polskę Niepodległości (…). 

 

Radny P. Pałczyński  zapytał o akceptację wszystkich zamierzeń przez Komitet Honorowy ,                 

to akceptacja Burmistrza Wągrowca nie jest potrzebna skoro nie przystąpił do Komitetu 

Honorowego. 

 

Starosta T. Kranc wyjaśnił, że miasto Wągrowiec  mimo , że Burmistrz nie należy do  komitetu 

Honorowego, to być może wydeleguje  osobę do pracy w Radzie Programowej. 

 

Więcej 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 funkcjonowania i wykonania ustawy o zamówieniach publicznych w ZSP i MOS 

w Gołańczy oraz dokonała kontroli wykonania budżetu w 2016 roku w Bursie Szkolnej 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. posiedzenia, na których zapoznała się z informacją o realizacji zadań w zakresie 

nieruchomości geodezji, kartografii. Dokonała analizy stanu finansowego MOS w Gołańczy 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 zapoznała się z informacją o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej 

w Powiecie w 2016 roku, zapoznała się z informacją o działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii 

w 2016 roku oraz dokonała oceny inspekcji. Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

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

informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 posiedzenia na których 

rozpoznała potrzeby edukacyjne absolwentów gimnazjów z 2017 roku- kierunki kształcenia,  

dokonała analizy realizacji zadań statutowych i stanu materialnego Powiatowej Biblioteki Publicznej 

w Wągrowcu oraz opiniowała materiały na sesję. 
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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 informacją o funkcjonowaniu PUP oraz działalności 

Powiatowej Rady Rynku Pracy. Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 6 

Elżbieta Misiek , Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację  o działalności w 2016 roku  

Nie zgłoszono zapytań 

Przewodnicząca Rady M. Osuch w podsumowaniu  stwierdziła, że zadowalać może fakt , że  stan 

bezpieczeństwa w naszym powiecie jest zadowalający. 

Informacja  została przez radę przyjęta i stanowi  załącznik nr 5 do protokołu 

 

Ad 7 

S. Brodowski, kierownik Wydziału Geodezji przedstawił informację na temat realizacji zadań przez 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami-  realizacja zaszłości w 

świetle przepisów i zadań w 2016 roku. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Szczegółowa informacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu 

 

Ad 8 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu racy przedstawiła informację o statutowej działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz realizacji  programów aktywizacyjnych w 2016 roku. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja  została przyjęta przez radę i jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały  w sprawie  

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 

30.06.2018r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 głosowało: 18 - za, 0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecny radny R. Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie  zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018r. 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020  stanowi załącznik nr 8 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 

30.06.2018r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 głosowało:18 - za,                              

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie  zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2017r. do dnia 30.06.2018r. 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Ad 11 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku 

głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie   określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu.  

 

Ad 12 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały  w sprawie wyłączenia z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Wągrowcu  i likwidacji I Liceum Profilowanego dla 

Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu.   

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Wągrowcu  

i likwidacji I Liceum Profilowanego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu  

głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R, Woźniak /.  

 

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Wągrowcu  i likwidacji              

I Liceum Profilowanego dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu    stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały    w sprawie wyłączenia 

z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola  Libelta w Gołańczy i  likwidacji Technikum 

Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola  

Libelta w Gołańczy i  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy 

głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola  Libelta w Gołańczy 

i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Gołańczy   stanowi załącznik nr 12 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały   w sprawie wyłączenia z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu  i likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka 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: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni R. Woźniak /.  

 

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 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyłączenia z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 

Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka  w Wągrowcu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Wągrowcu i  likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka  

w Wągrowcu głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R.Woźniak /.  

 

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu i  likwidacji 

Technikum Uzupełniającego dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka  w Wągrowcu stanowi 

załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały   w sprawie wyłączenia z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola   Libelta w Gołańczy i likwidacji Technikum 

Uzupełniającego w Gołańczy. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola   

Libelta w Gołańczy i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy głosowało: 18  - za,                             

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R.Woźniak /.  
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Uchwała  w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola   Libelta w 

Gołańczy i likwidacji Technikum Uzupełniającego w Gołańczy  stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały  w sprawie wyłączenia z 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy i likwidacji Uzupełniającego 

Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Gołańczy. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola 

Libelta w Gołańczy i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w 

Gołańczy głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak/   

 

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Karola Libelta w Gołańczy 

i likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych  w Gołańczy stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały   w sprawie dostosowania 

sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzanego ustawą 

– Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół  ponadpodstawowych i specjalnych na okres od                       

01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r. 

Pani  kierownik wniosła autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w związku ze 

stanowiskiem Kuratorium Oświaty w następującym brzmieniu : 

 „ §6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od chwili ogłoszenia w Dz.U.Woj.Wlkp.” 

  

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie  dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do 

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

ponadpodstawowych i specjalnych na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r.  wraz z 

autopoprawką głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak/ 

  

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

szkolnego wprowadzanego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych 

i specjalnych na okres od 01 września 2017r. do 31 sierpnia 2019 r.  stanowi załącznik nr 17 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 19 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 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 17 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

Damasławek na realizację zadania  głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni R. Woźniak, J. Brzostowski/. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  Damasławek 

na realizację zadania stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 20 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) przedstawiła projekt  uchwały w sprawie 

udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na realizację zadania. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

Damasławek na realizację zadania głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni  R.Woźniak/. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  Damasławek 

na realizację zadania stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 21 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 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 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni 

radni R. Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wągrowiec  

na realizację zadania  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 22 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 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 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu 

i Gminie Gołańcz na realizację zadania głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni R.Woźniak  /.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie 

Gołańcz na realizację zadania stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 
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Ad 23 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 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 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu  

i Gminie Skoki na realizację zadania głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni R.Woźniak /.  

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu  i Gminie 

Skoki na realizację zadania stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 24 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 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 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Gminie Miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

 głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni R. Woźniak /   

 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Miejskiej 

Wągrowiec na realizację zadania  stanowi załącznik nr  23 do niniejszego protokołu. 

 

Od godziny 18.30 Rada obraduje w 16 osobowym składzie. Obrady opuścili  radni A. Wieczorek,                         

M. Liske . 

 

Ad 25 

P. Gilewski , Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informację i projekt   uchwały w sprawie 

przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie 

sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2016. 

 

Radny G. Owczarzak zapytał o jakość powietrza. Szczególnie jest to odczuwalne w okresie 

zimowym. Jakie działania i instrumenty możemy podjąć  w zakresie  przeciwdziałania spalaniu śmieci 

w domach , aby  zminimalizować skutki  zanieczyszczania powietrza? 

 

P.Gilewski wyjaśnił, że kłopot polega na tym, że pytanie skierowane powinno być  raczej do ochrony 

środowiska. Ja z mojej obserwacji  i  zainteresowania mogę tylko powiedzieć,  na pewno wszelkie 

działania ograniczające niską emisję są  wskazane. Wiemy, że należy wpompować duże ilości 

środków, aby wszystko ulepszyć. Na dzień dzisiejszy ważne są działania ekonomiczne . 

 

Starosta T. Kranc poinformował, że w powiecie zaczyna się cykl spotkań z przedstawicielami 

ochrony  środowiska, na których można  się zapoznać z ofertą. WFOŚ  oferuje 100% dofinansowania  

w niektórych programach np. wymiana piecy, czy  termomodernizacja budynków, gdzie  nie był 

potrzebny  wkład własny. 
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Więcej zapytań  nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego 

za rok 2016 głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecny radny R. Woźniak, 

A. Wieczorek, M. Liske /.  

 

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2016  

stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 26 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału 

Powiatu Wągrowieckiego w „Programie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej- edycja 2017”. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w „Programie 

rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej- edycja 2017”  głosowało: 16 - za, 0 - przeciw,                                   

0 – wstrzymujących się /nieobecni radni  R. Woźniak, A. Wieczorek, M. Liske /.  

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w „Programie rozwoju 

szkolnej infrastruktury sportowej- edycja 2017”  stanowi załącznik nr  25 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 27 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  na lata 2017-2032 wraz z autopoprawką . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego  na lata 2017-2032  głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od 

głosu. /nieobecni radni  R. Woźniak, A. Wieczorek, M. Liske/. 

 

Uchwała w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  na lata 

2017-2032  stanowi załącznik nr 26  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 28 

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 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 16 - za,  0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. /nieobecni radni  R. Woźniak, A. Wieczorek, M. Liske /.  

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 27  do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 29 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 30 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Wicestarosta M. Piechocki poinformował radnych o wnioskach złożonych  do WRPO  dla szkół tzw. 

projekty miękkie. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch poinformowała radnych o piśmie, które wpłynęło do  biura 

Przewodniczącej dotyczące  protestu mieszkańców powiatu w sprawie budowy ubojni  i jest do 

wglądu w biurze Rady. 

 

Ad 31 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXIX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 


