
1 

 

Protokół Nr XXXII / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 27 czerwca  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  27 czerwca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.30. 

 

Obrady XXXII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Rada obradowała w osobowym składzie 17 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, przy którym 

Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni H. Sobota, Ł. Wachowiak /. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 maja 2017 roku, został przyjęty 

jednogłośnie – 17   za. 

Rada stosunkiem głosów 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

  Porządek  obrad  XXXII  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. Przedstawienie protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2016 rok. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne   

     nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego   na rzecz Gminy Mieścisko.  

 8. Przyjęcie informacji Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. 

 9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2016  

     rok: 

        9.1)   przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  

                  budżetu za 2016 rok, 

        9.2)   przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

        9.3)   odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z  

                 wykonania budżetu za 2016 rok, 

        9.4)   przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie  

                 udzielenia  Zarządowi Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej   

                 w Poznaniu o tym wniosku,  

       9.5)   dyskusja, 

       9.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

     sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2016 rok.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017-2032. 

12.Podjęcie uchwały   w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok. 
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13.Interpelacje i zapytania. 

14.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

15.Zakończenie obrad XXXII  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami .Poinformowała 

również o stanowiskach ościennych powiatów, dotyczących ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, które wpływają na ręce Przewodniczącej Rady . 

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 funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia  oraz dokonała kontroli 

funkcjonowania Wydziału Rozwoju Inwestycji  i Transportu Publicznego.   

 

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  omawiała  wykonanie budżetu 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 działalnością OSP Skoki, jej rolą w zapewnieniu 

bezpieczeństwa mieszkańcom gminy oraz  opiniowała materiały na sesję . 

 

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

informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2. posiedzenia 

na których dokonała oceny stanu bazy materialnej i realizacji zadań statutowych w Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  w Wągrowcu, przyjęła informację o zadaniach remontowo-

inwestycyjnych w zakresie doposażenia szkół i placówek planowanych do końca roku 2017. 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 wyników kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu  oraz opiniowała materiały na sesję.  

 

Ad 6 

M. Piechocki - Wicestarosta i Przewodniczący  Komisji ds. kontroli  ZOZ    w Wągrowcu, przedstawił 

protokół z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2016 rok, wg. załącznika nr 5 do 

protokołu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu  podziękowała za przedstawioną informację, podziękowała  również 

członkom zespołu  za wykonaną  pracę  i stwierdziła, że informacja została przyjęta. 

 

Ad 7 

A. Bosacka, z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…) przedstawiła projekt uchwały w sprawie  

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne  nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Wągrowieckiego  na rzecz Gminy Mieścisko.  

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne  

nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Mieścisko 

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

Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne  nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego  na rzecz Gminy Mieścisko  stanowi załącznik                 

nr 6  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Andrzej Wieczorek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił obszerną informację                            

z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wg. załącznika nr 7 do protokołu. 

Zapytań nie zgłoszono 

Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że informacja została przyjęta. 

 

Ad 9 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 2016 rok:  

9.1 Skarbnik Powiatu D. Królczyk  przedstawiła  sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2016 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag, /sprawozdanie wg załącznika nr             

8 do protokołu/. 

9.2  A. Bosacka –z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…) przedstawiła  informację o stanie mienia 

powiatu wągrowieckiego. Na  pytanie radnego  T. Synorackiego  p. A. Bosacka udzieliła wyjaśnień.  

Informacja o stanie mienia powiatu wągrowieckiego jest załącznikiem nr  9 do protokołu. 
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9.3 Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok. Opinia  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu , która jest pozytywna i jest załącznikiem nr 10  do protokołu.   

 

9.4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, A. Wieczorek  przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej 

Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Wniosek jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji przedstawił również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu o tym wniosku. Opinia jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

9.5 Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem. 

 

M. Piechocki Wicestarosta podsumowując  rok 2016 i realizację budżetu , to  z najważniejszych 

naszych  zadań dominują zadania drogowe i jest to dobre, ale mamy szanse,  aby  pozyskiwać sroki 

finansowe  z innych źródeł i też to robimy. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2016, realizacja 

inwestycji na ten rok w PROW, dofinansowaliśmy  szpital powiatowy.  Uważam że zadania rzeczowe, 

które były zaplanowane w danym roku zostały zrealizowane. Płynność i gospodarność  finansowa  

została zachowana .  

 

Radny W. Ewertowski w swoim wystąpieniu stwierdził, że udzielenie absolutorium jest 

stwierdzeniem realizacji finansowej i zachowania płynności. Przed podjęciem uchwały 

wysłuchaliśmy obszernej informacji  o wykonaniu budżetu. Na przestrzeni poprzednich  lat oraz 

realizacji  budżetu,  mam tą satysfakcję oceniać jego wykonanie  pozytywnie. Członkowie Klubu 

Radnych Powiatu PSL pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu  i będą za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu. 

 

Radny A. Wieczorek  Klub  Radnych Powiatu SW 2000,   będzie za  udzieleniem absolutorium dla 

Zarządu Powiatu. 

 

Radny G. Owczarzak Klub Radnych PO,  będzie za  udzieleniem absolutorium dla Zarządu. Ponieważ  

głosowaliśmy za przyjęciem budżetu na 2016 rok, teraz też będziemy za realizacją tego budżetu. 

Kwota zaplanowana na wydatki inwestycyjne jest na miarę naszych możliwości  i realizacja budżetu 

prowadzona była w sposób realny. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zamknęła  dyskusję i ogłosiła przystąpienie do podjęcia 

uchwały. 

 

9.6)   Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania  budżetu  Powiatu za 2016 rok.  Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła  projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu za 2016 rok. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok głosowało: 17  - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących 

się od głosu /nieobecni radni Ł.Wachowiak, H.Sobota /. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu za 2016 rok stanowi załącznik nr  13 do niniejszego protokołu. 

 

Starosta  T. Kranc w swojej wypowiedzi  przypomniał, że rok 2016 był rokiem przede wszystkim 

inwestycji drogowych, przebudowy chodników i zatok autobusowych w poszczególnych gminach 

powiatu w tym również z Budżetu Obywatelskiego. Realizacja budżetu  to również przygotowanie 

koncepcji dotyczącej rozbudowy szpitala powiatowego . Starosta T. Kranc podziękował za dyskusję  

nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Złożył podziękowania Pani Skarbnik i dla 

całego Wydziału Finansów oraz wszystkim pracownikom starostwa i  jednostek organizacyjnych,  za 

pomoc w realizacji  tego  budżetu. 

 

Ad  10 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zarządziła głosowanie nad uchwałą  w sprawie 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok i otworzyła dyskusję w ww. sprawie.  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok głosowało: 

17- za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł.Wachowiak, H. Sobota/.  

 

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok stanowi załącznik                                

nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady M. Osuch pogratulowała Zarządowi udzielonego absolutorium, za 

konstruktywną współpracę na posiedzeniach komisji. Złożyła podziękowani  pani Skarbnik  za 

realizację  całego budżetu. Gratuluję. Wszystkim. 

 

Starosta T. Kranc podziękował pracownikom i wszystkim za realizację budżetu , czego efektem jest 

dzisiejsze udzielone  absolutorium. 

 

Ad  11 

Skarbnik Powiatu D. Królczyk, zreferowała projekt  uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2017-2032  wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032 głosowało:  17 - za,                                      

0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni: Ł. Wachowiak, H. Sobota/.                                  

 

Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032 stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
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Ad 12 

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

Wągrowieckiego na 2017 rok  wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

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 Ł. Wachowiak, H. Sobota/.       

           

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr  16  do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 13 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 14 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 


