
 

1 

 

Protokół Nr XXXIII / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 26 lipca  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  26 lipca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.00. 

 

Obrady XXXIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Na dzisiejszą sesję przybyła dr Mirosława Rutkowska- Krupka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

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

Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni: Ł. Wachowiak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca  2017 roku, został przyjęty 

jednogłośnie – 18  za. 

 

Starosta T. Kranc zgłosił wniosek, na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 

Wągrowieckiego wnoszę o zmianę w porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie: 

pkt.  8   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032”.. 

pkt.  8  porządku sesji otrzymuje kolejno nr  9 

 

oraz dodanie pkt.  10 w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania skargi według właściwości”. 

 

 pkt. 11  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie : powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji  

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu”. 

 

   i pkt. 12   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV / 172 / 2016  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego  z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku”. 

 

Pozostałe pkt. porządku obrad XXXIII Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr                     

13, 14,15. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad z proponowaną  zmianą. 

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

obrad:  

  Porządek  obrad  XXXIII  sesji  :     

 1. Sprawy regulaminowe: 
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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 Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r.  

 7. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim  

      do 2020 roku”. 

  8.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032. 

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

 10. Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania skargi według właściwości. 

 11. Podjęcie uchwały  w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji  

       ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu. 

 12. Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV / 172 / 2016  Rady Powiatu  

       Wągrowieckiego  z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla  

       Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku”. 

 13. Interpelacje i zapytania. 

 14.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

 15.Zakończenie obrad XXXIII 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 1. posiedzenie, na którym 

przygotowała sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji  za I-wsze półrocze 2017 roku. 
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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  sytuację rynku pracy oraz wykorzystanie 

środków finansowych przez  Powiatowy Urząd  Pracy w 2016 roku, dokonała analizy dochodów i 

wydatków pieczy zastępczej 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 oceniała działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie pomocy 

mieszkańcom w kreowaniu rynku pracy 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 1. posiedzenie 

na którym dokonała wstępnej analizy wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2017/2018, oceniała stan wykorzystania miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz  

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 1. posiedzenie, na którym opiniowała materiały na sesję.  

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady M. Osuch udzieliła głosu  dr M. Rutkowskiej  – Krupka, 

Wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która omówiła wykonanie budżetu 

Sejmiku woj. wlkp. oraz zakres prac Sejmiku. Poinformowała o udzielonych dotacjach na remont 

nawierzchni  dla poszczególnych gmin powiatu wągrowieckiego. Dr M. Rutkowska-Krupka  

stwierdziła , że  Sejmik Województwa Wlkp. prowadzi politykę maksymalnego  oszczędzania, aby 

mieć zabezpieczone środki finansowe w przypadku ubiegania się o fundusze unijne. 

 

Starosta T. Kranc, złożył podziękowania  od samorządu powiatu wągrowieckiego, ale również od 

gmin samorządu . Chcę powiedzieć, że wysoko oceniamy współpracę z samorządem województwa 

za którą dziękujemy. Wskaźniki  będą coraz bardziej zadowalające. Bez wsparcia i różnych działań 

powiat nie jest w stanie sam realizować zamierzone działania.  

 

Dr M. Rutkowska-Krupka , również  podziękowała za współpracę z samorządem powiatowym, która  

jest cenna , konstruktywna i odpowiedzialna. 

 

W imieniu Rady Przewodnicząca Rady  M. Osuch, podziękowała Pani Wiceprzewodniczącej  

Sejmiku  za informację oraz  za zaszczycenie  Nas swoją obecnością na dzisiejszej sesji. 

 

Od godz. 17.15 Rada obraduje w 17 osobowym składzie. Obrady  sesji opuścił Starosta T. Kranc. 

 

Ad 6 

A. Wieczorek, Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej przedstawił  sprawozdanie  z działalności 

Komisji za I-wsze półrocze 2017 roku,  wg. załącznika nr 5 do protokołu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu  podziękowała za przedstawioną informację i stwierdziła, że 

sprawozdanie zostało przyjęte. 
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Ad 7 

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

„Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim  do 2020 roku”. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie „Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim  

do 2020 roku” głosowało:17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni:                

Ł. Wachowiak, T. Kranc/.       

           

Uchwała w sprawie  „Programu na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Wągrowieckim  do 2020 roku” 

stanowi załącznik    nr 6  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Skarbnik Powiatu D. Królczyk, zreferowała projekt  uchwały w sprawie zmiany WPF  na lata 2017-

2032. 

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 , T. Kranc/.                                  

 

Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

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, T .Kranc/.       

           

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 10 

Podjęcie uchwały  w sprawie przekazania skargi według właściwości . 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości  głosowało: 17 - za,                        

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni:  Ł. Wachowiak, T. Kranc/.       

           

Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad  11  

Podjęcie uchwały  w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji     

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji     

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu.  

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

T. Kranc/.       

           

Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji   ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu  stanowi załącznik nr                    

10  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Podjęcie uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV /172/ 2016  Rady  Powiatu  

Wągrowieckiego, z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie uchylenia uchwały Nr  XXV / 172 / 2016  Rady  Powiatu  

Wągrowieckiego, z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego w 2017 roku głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się od głosu /nieobecni radni: Ł. Wachowiak , T. Kranc/.       

           

Uchwała  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV / 172 / 2016  Rady  Powiatu Wągrowieckiego, z 

dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Wielkopolskiego w 2017 roku  stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

 

Ad 14 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: 

Przewodnicząca Rady Powiatu M. Osuch poinformowała radnych o kolejnym posiedzeniu                      

XXXIV sesji Rady Powiatu, która odbędzie się dnia 13 września 2017 roku . 

Więcej  oświadczeń nie zgłoszono. 
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Ad 15 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXIII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 

 


