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Protokół Nr XXXI / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 31 maja  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  31 maja  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.35. 

Przed otwarciem sesji Starosta T. Kranc poinformował radnych że,  ze względu na  przepisy  

prawne muszą być ustalone nowe składy  komisji  konkursowych. W komisji nie mogą brać udziału 

osoby zatwierdzające  wyniki konkursów,  w związku z tym członkowie zarządu nie mogą wchodzić 

w skład  komisji konkursowych, byłby to konflikt interesów,  dlatego zaproponowano nowe składy  

komisji  konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat 

wągrowiecki. Organ prowadzący reprezentować będą zaproponowani  radni.  

 

Obrady XXXI 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. nieobecny radny Ł. Wachowiak/ 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku, został przyjęty 

jednogłośnie – 18   za. 

Rada stosunkiem głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

  Porządek  obrad  XXXI  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. 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 kontrolach i działaniach nadzorczych za rok 2016 prowadzonych w ramach  

     funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu systemu kontroli zarządczej zarówno  

     na I i II poziomie jego funkcjonowania.  

7.  Informacja na temat dofinansowania do przeprowadzonych remontów zabytków w powiecie  

     wągrowieckim w 2016 roku oraz zakres występujących potrzeb. 

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

9.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki  

     Zdrowotnej w Wągrowcu. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

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

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

      użytkowego. 

13.Oświadczenie w sprawie przyjęcia Karty Samorządności.  

14.Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci     
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     Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 

15.Interpelacje i zapytania. 

16.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

17.Zakończenie obrad XXXI  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

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. 

 

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 

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  budżetu  Powiatu Wągrowieckiego w 2016 roku oraz przygotowała 

wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2016 rok.   

 

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 płaszczyznami i efektami realizowanej 

obecnie współpracy między powiatem a gminami Powiatu Wągrowieckiego w realizacji wspólnych 

inwestycji oraz innych zadań w tym m.in. opieki społecznej, dokonała analizy finansowej jednostek 

oświatowych 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  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 

dokonała oceny stanu bazy materialnej i realizacji zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu, dokonała oceny stanu bazy materialnej i realizacji zadań statutowych 

przez MOS w Gołańczy. Komisja 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 dokonała analizy bieżących działań WTZ w Wągrowcu  oraz 

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opiniowała materiały na sesję.  

 

Ad 6 

W. Kotarba, samodzielne stanowisko ds. kontroli,  omówił informację o kontrolach i działaniach 

nadzorczych za rok 2016 prowadzonych w ramach funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w 

Wągrowcu systemu kontroli zarządczej zarówno  na I i II poziomie jego funkcjonowania. Informacja 

zaprezentowana również w wersji multimedialnej. 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta przez radę i jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła informację na temat 

dofinansowania do przeprowadzonych remontów zabytków w powiecie wągrowieckim w 2016 roku 

oraz zakres występujących potrzeb. Informacja  została przedstawiona w wersji multimedialnej przez 

p. kierownik . 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja  została przyjęta przez radę i jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt  uchwały                     

w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

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

głosowało:16 - za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecni radni T. Kranc ,                           

Ł. Wachowiak /. 

 

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

nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej                           

w Wągrowcu. 

 

Pani Halina Dąbrowska, biegły rewident sp. z o.o. Audit Bilans w Złotowie, przedstawiła wynik 

finansowy ZOZ-u za 2016 rok oraz opinię o stanie finansowym Zespołu Opieki  Zdrowotnej w 

Wągrowcu. 

Radny T. Synoracki podziękował za rzeczową analizę , która pokazuje kierunki naszych działań i 

zapytał  co wpłynęło  na zadłużenie szpitala ? 

 

Pani H. Dąbrowska wyjaśniła, że najbardziej  na zadłużenie wpływ mają koszty operacyjne,  a w 

szczególności kontrakty lekarzy .Pani Dąbrowska stwierdziła , że  należałoby dążyć do umniejszania 

zadłużenia,  a nie rokuje w tym roku jakiejś poprawy.  
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Radny G. Owczarzak  w swojej wypowiedzi stwierdził ,że  te informacje  dobre nie są bo jest strata, 

do pokrycia  przez powiat. Największym problemem jest zachwianie równowagi między płacą i 

realnymi przychodami. Patrząc na genezę po  stronie wynagrodzeń i kontraktów ryzyko dla szpitala 

to takie, że strata będzie się powielała. Drugie ryzyko dla powiatu to  będziemy musieli pokrywać tą 

stratę kosztem innych zadań.  Wat jest  po to  żeby w tym roku i kolejnych latach zrównoważyć 

dochody i wydatki, aby nie generować strat w latach następnych. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca rady M. Osuch  podziękowała  pani prezes za wystąpienie  i  przedstawioną 

informację.   

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie   zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się od głosu  

/nieobecni radni Ł. Wachowiak, J. Brzostowski/. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik nr  8  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia straty netto 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 

Radny W. Ewertowski w swojej wypowiedzi odniósł się do ustaleń i  pokłosia po posiedzeniu Komisji  

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i radni wesprą finansowo pokrycie straty  

kosztem innych działań, ale chcemy działań, konkretnych efektów  i dążyć do tego,  aby ta strata była 

minimalna. 

 

Radny T. Synoracki  zauważył,   że gdyby  znalazł się w sytuacji  by była potrzebna pomoc medyczna, 

to chciałby, aby lekarz zarabiający trochę mniej tak samo udzielił kompleksowej  opieki  jak ten, 

który ma trochę więcej. 

Dyrektor P. Bury odniósł się do wypowiedzi radnych W. Ewertowskiego i do wypowiedzi                               

T. Synorackiego.  

 

Radna K. Urbańska  zgłosiła sugestie, że  być może buntujemy się o dofinansowaniu  i buntujemy się  

na pokrycie strat, ale myślę że przede wszystkim należy myśleć o pacjencie . 

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

głosowało: 17  - za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecny  radny  Ł. Wachowiak./. 

Uchwała w sprawie  pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

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

Wągrowieckiego na 2017 rok  wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 17 - za,                        

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

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 10  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 12 

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

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

użytkowego głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecni radni                                                                 

K. Migasiewicz, Ł.Wachowiak /. 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego 

stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

M. Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała Oświadczenie w sprawie przyjęcia Karty 

Samorządności.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Wobec powyższego Oświadczenie w sprawie przyjęcia Karty Samorządności zostało jednogłośnie   

przyjęte . 

Oświadczenie  w sprawie przyjęcia Karty Samorządności stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 14 

M. Osuch Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 

ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego 

Powstania Wielkopolskiego 1918/19. 

Zapytań nie zgłoszono 

Apel Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci 

Odzyskania Niepodległości i Wybuchu Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/19  został 

jednogłośnie przyjęty przez radę   i jest załącznikiem nr 13  do protokołu. 

 

Ad 15 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 16 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Przewodnicząca Rady  odczytała podziękowania od Komendanta Straży Pożarnej za udzielone 

wsparcie finansowe przez radę powiatu . 

Odczytała również podziękowania  od Pani Poseł do Europarlamentu  K. Łybackiej za uczestnictwo 

w I Europejskiej Konferencji Seniorów pn. „ Senioriada”. 
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Ad 17 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 


