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Protokół Nr XXX/ 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 26 kwietnia  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  26 kwietnia  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.40. 

 

Obrady XXX Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

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

Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 marca 2017 roku został przyjęty 18  

głosami za,  przy 1 głosie wstrzymującym. 

Rada stosunkiem głosów 19 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 na temat polityki senioralnej w Powiecie Wągrowieckim w kontekście założeń  

     Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 2014-2020 (MP Dz.U. RP. z 4 .02.2014 r). 

 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami  

     pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016  

      rok”. 

  8.Sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów      

      pracy  Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 2016. 

  9.Podjęcie  uchwały   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 

10.Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności  

      Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie 

11.Podjęcie uchwały  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności  

      Warsztatu Terapii Zajęciowej 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. 

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad XXX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 



2 

 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

Radni otrzymali również: rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. w sprawie  nieważności 

uchwały nr XXVIII/194/2017   RPW z dnia 22  lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Szkoły 

Branżowej (…) wg. załącznika nr 3 a do protokołu, 

apel o wsparcie  budowy jachtu  wg zał. nr 3 b do protokołu oraz broszurę  Weekend na Szlaku  

Piastowskim - życie codzienne w piastowskim grodzie wg zał. nr 3c do protokołu. 

 

Ad 4 

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

Wągrowieckiego.  

Radny T. Synoracki  zapytał o uchwałę, którą uchylił Wojewoda Wlkp. dotyczącej  utworzenia 

szkoły branżowej przy ZSP nr 2 w Wągrowcu. Starosta  mówił , że są  niespójności z przepisami  i 

nie rozumiem  tego, dlatego proszę o wyjaśnienie, czy nie można byłoby w tym roku  tej szkoły 

utworzyć. Nie zadowala mnie wyjaśnienie Pana Starosty, dlatego proszę o szczegółową informację. 

 

Starosta T. Kranc wyjaśnił  zawiłości, o co w tym względzie chodzi i w jakim zakresie Wojewoda 

uchylił uchwalę . Chodzi o statut i akt założycielski szkoły i należałoby  stworzyć te akty  i  to w 

związku z brakiem tych dwóch dokumentów  Wojewoda  uchylił  tę uchwałę.  Nie widzimy potrzeby,  

aby w bardzo szybkim tempie tworzyć tą szkołę. Chcemy tworzyć na rok przyszły. 

 

Radny T. Synoracki w moim rozumowaniu Wojewoda dobrze się domaga stworzenia statutu 

ponieważ zakładając Stowarzyszenie i rejestrując go w sądzie musimy mieć statut . Rozumiem że nie 

jest to pilna sprawa i uchwała została podjęta na wyrost. 

 

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  wykonania Uchwał Zarządu Powiatu za I-wszy kwartał 2017 roku oraz  dokonała 

kontroli wykonania budżetu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka                       

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 stanie cieków i urządzeń 

melioracji wodnych podstawowych na terenie Powiatu Wągrowieckiego oraz plany inwestycyjne w 

tym zakresie, zapoznała się z informacją o stanie cieków wodnych szczegółowych. Realizacja zadań 

statutowych spółek wodnych funkcjonujących na terenie powiatu. Komisja dokonała analizy 
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subwencji oświatowej na 2017 rok, omawiała podział nadwyżki budżetowej za 2016 rok 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 z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego za 2016 rok, plany i najważniejsze wyzwania na przyszłość oraz  opiniowała materiały 

na sesję. 

Radny Piotr Pałczyński poprosił o rozwinięcie myśli dotyczącej  stanu dróg powiatowych w 

kontekście informacji jaką Pan przedstawił , że drogi powiatowe  mocno odbiegają od normy w 

kontekście remontów dróg wojewódzkich czy gminnych  patrząc na chociażby ul. Kościuszki . Czy 

mógłby Pan rozwinąć swoją myśl szerzej. 

Przewodnicząca Rady poprosiła , aby  odpowiedzi udzielić  później  w pkt.15  porządku obrad 

dzisiejszej sesji. 

 

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 ostatecznej wysokości subwencji  oświatowej na 2017rok oraz oceniła 

wykorzystanie budżetu za 2016 rok w zakresie działań Komisji. Komisja  spotkała się z 

przedstawicielami uczniów i ich opiekunami- działającymi w szkolnych kołach wolontariatu. 

Komisja zapoznała się z informacją o projektach konkursowych, realizowanych przez organizacje 

pozarządowe dofinansowanych przez powiat w 2016 roku. Komisja odbyła spotkanie konsultacyjno- 

informacyjne z wybranymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie opieki nad 

osobami niepełnosprawnymi. Ponadto 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 informacją o wykorzystaniu środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w powiecie wągrowieckim (PCPR, PUP)                                

i realizacja zadań statutowych PCPR. Ponadto Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 6 

Edyta Owczarzak, dyrektor PCPR, Barbara Linetty,  kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i 

Zdrowia, Ks. Andrzej Rygielski - Prezes  Stowarzyszenia im. ks. J. Niwarda Musolffa, Barbara 

Kucharska - Prezes Zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz Hanna 

Matczyńska - Nowak– Sekretarz Zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  

zreferowali informację  na temat polityki senioralnej w Powiecie Wągrowieckim w kontekście 

założeń  Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce 2014-2020 (Monitor Polski Dz.U. RP.                                 

z 4 .02.2014 r). 

 

Przewodnicząca M. Osuch serdecznie podziękowała ks. A. Rygielskiemu za wspaniałe podejście i 

szacunek dla Stowarzyszenia za to że pomagacie, bo tam trzeba pomagać. Bardzo serdecznie 

dziękuję.  

Ks. A. Rygielski również podziękował  za zaproszenie na sesję i omówienie problematyki. 

  

Przewodnicząca Rady M. Osuch  serdecznie  podziękowała osobom omawiającym ten temat . 

Szczegółowo temat przedstawia informacja wg. załącznika nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad 7 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia  przedstawiła sprawozdanie z 

realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016  rok”. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Sprawozdanie zostało przyjęte przez radę i jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, przedstawiła 

sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i efektów pracy  Organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 2016. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie zostało przyjęte  i jest załącznikiem  nr 7 do protokołu.  

 

Ad 9 

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

uchwały   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych . 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 

głosowało: 16 - za,    0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. /nieobecni radni T. Kranc, 

P.Pałczyński, T.Synoracki /. 

 

Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego stanowi 

załącznik nr  8  do niniejszego protokołu. 

 

Od godz. 18.40 Rada obraduje w 18. osobowym składzie. Z posiedzenia sesji wyszedł  

Wiceprzewodniczący Rady K. Migasiewicz. 

 

Ad 10 

B. Senger, kierownik WTZ w Wapnie przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  przyjęcia 

sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od 

głosu  /nieobecni radni  K. Migasiewicz, A. Wieczorek/. 

 

Uchwała w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Wapnie stanowi załącznik nr 9  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

E. Walewska - Szyjka, kierownik WTZ w Wągrowcu, przedstawiła projekt uchwały                                           

w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w Wągrowcu . 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu  głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

od głosu  /nieobecni radni  K. Migasiewicz/. 

 

Uchwała w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Wągrowcu  stanowi załącznik nr 10  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

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

Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  na lata 2017-2032 . 

 

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 2017-2032 głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od 

głosu. /nieobecni radni K. Migasiewicz, J. Brzostowski/. 

 

Uchwała w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego  na lata 

2017-2032  stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

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

Wągrowieckiego na 2017 rok . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 18 - za,                        

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni  K. Migasiewicz /.  

 

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

protokołu. 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Radny G. Owczarzak udzielił  wyjaśnień  na zapytanie zgłoszone przez radnego  P. Pałczyńskiego   

czy drogi powiatowe  są w gorszym stanie niż wojewódzkie   i gminne . Otóż są.  Mówię na 

przykładzie swojej gminy  dróg  gminnych,  które łączą  wioski. Dlatego drogi gminne wyglądają 

lepiej  jeżeli inwestujemy  większe środki. To nie jest cecha tylko naszego powiatu, tak jest wszędzie. 

Starosta T. Kranc odniósł się do wypowiedzi radnego G. Owczarzaka ; powiem tak, Pan kieruje 

komisją, która przyjęła określony plan remontowy  na obecną kadencję.  Dzisiejsze wystąpienie i 

Pana wypowiedzi  zaburza  cały plan. Nie zgodzę się z  radnym G. Owczarzakiem i  z tak mocną 

krytyką działań powiatu wągrowieckiego. Środki , które dajemy są małe potrzeby  są wielkie, ale nie 
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trzeba powiatu dyskryminować tym wystąpieniem. Odniosę  się do artykułu w miesiącu grudniu ub.r. 

do Burmistrza Miasta Wągrowca. To nie jest tak, że w powiecie wągrowieckim  jest tylko miasto 

Wągrowiec i Gmina Skoki  i chcą żeby remontować drogi. Poszukujemy środków które zwiększą 

nam nakłady na inwestycje drogowe. Żałuję, że nie odnosi się pan do innych gmin nie jesteśmy 

obszarowo związani z jedną gminą.  

Dziękuję, że popraliście inicjatywę zarządu na realizację całego zadania w Gminie Mieścisko, aby 

wyremontować całą drogę w Nieświastwicach , a  było to możliwe dzięki wynikom finansowym, 

które powiat pozyskał  2016 roku. Powiat wyposaża  miasto Wągrowiec w środki finansowe, a miasto 

realizuje zadania.  

Panie przewodniczący miejscem do dyskusji jest komisja. Jako przewodniczący zarządu  chciałbym, 

aby przekazywać mi głosy z posiedzeń komisji i  to co komisja proponuje. 

Radny G. Owczarzak  odniósł  się do wypowiedzi Starosty , czy tym dyskryminuję powiat i nie 

przekazuję tego, co było na komisji ?  Panie Starosto  na posiedzeniach  komisji zawsze dyskutujemy, 

omawiamy i tym razem też tak było, była dyskusja i było kilka głosów o chęci większej realizacji 

inwestycji. Natomiast w wystąpieniu  dla radnego P. Pałczyńskiego  wymieniłem dwie gminy, gdzie 

mieszka radny Pałczyński i Ja, ale wszystkie gminy są ważne. 

Więcej wniosków i oświadczeń radnych nie zgłoszono.  

Przewodnicząca  Rady przypomniała  o  zbliżającym się terminie składania  oświadczeń majątkowych  

przez radnych, który upływa 30 kwietnia br. 

 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 


