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Protokół Nr XXXIV / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 13 września   2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  13 września  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 17.35. 

 

Obrady XXXIV 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: Ł. Wachowiak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lipca 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 XXXIV Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie: 

pkt.  11  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego „ 

 

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

12, 13,14. 

 

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  XXXIV  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. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki  

     Zdrowotnej  w Wągrowcu  na podstawie  raportu. 

 7. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii  

     rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie,  

     restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym  

     na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia   

     Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 
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 9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017-2032. 

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

11.Podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego. 

12.Interpelacje i zapytania. 

13.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

14.Zakończenie obrad XXXIV  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami.  

Przewodnicząca złożyła  podziękowania i okolicznościowe listy P. Majchrzakowi -Wójtowi Gminy 

Wągrowiec oraz  Staroście Wągrowieckiemu T. Kranc za przygotowanie i organizację Dożynek 

Powiatowo-Gminnych, które odbyły się w Siedleczku. Włodarze podziękowania złożyli wszystkim 

za pomoc w organizacji Dożynek. 

 

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 

dokonała analizy realizacji subwencji oświatowej za pierwsze półrocze 2017 roku  raz analizowała 

pismo Państwa E i M.K, będące skargą na działania Starosty. 

   

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  oceny realizacji zadań statutowych i potrzeb materialnych 

Zespołu Szkół Nr 2 w Wągrowcu. 

 

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 zapoznała się z informacją Zarządu Powiatu z wykonania budżetu 

powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku i realizacją zadań inwestycyjnych ze szczególnym 

uwzględnieniem szpitala powiatowego oraz opiniowała materiały na dzisiejszą sesję.  
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Ad 6 

M. Piechocki ,Wicestarosta przedstawił w wersji multimedialnej  ocenę sytuacji ekonomiczno-

finansowej /raport końcowy/  oraz  projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - 

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu  na podstawie  raportu. 

 

Przewodnicząca  Rady podziękowała członkom komisji doraźnej za prace i włożony trud w 

przygotowanie tego raportu, tym bardziej że komisja pracowała w okresie  urlopowym. Zespołowi i  

członkom komisji doraźnej bardzo dziękuję.  

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej  w Wągrowcu  na podstawie  raportu  głosowało: 18 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się od głosu /nieobecni radni:  Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej  w 

Wągrowcu  na podstawie  raportu stanowi załącznik  nr 5  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła  projekt  uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała 

Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie,  restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii  

rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego  głosowało:  16 - za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujący się od głosu 

/nieobecni radni: Ł. Wachowiak. T. Kranc /.       

           

Uchwała zmieniająca  uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii  

rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie,  

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik    nr 6  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia  Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia  

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy głosowało: 18 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni: Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie utworzenia  Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy stanowi załącznik   nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

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, G. Owczarzak/.                                  

 

Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032 stanowi załącznik nr  8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej                 

na 2017 rok . 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

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: Ł. Wachowiak /.       

           

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 11 

Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt uchwały  w sprawie rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Starosty Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

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

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu . Starosta T. Kranc  nie brał udziału w głosowaniu,                     

/ nieobecni radni: Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego  stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad 12 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

 

Ad 13 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: 

Starosta T. Kranc poinformował  o wnioskach, które wpłynęły do realizacji z Budżetu 

Obywatelskiego na 2018 rok i poprosił, aby radni  zgłaszali się  do prac w Zespole II  ds.BO na 2018 

rok. 

Więcej  oświadczeń nie zgłoszono. 

 

Ad 14 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXIV  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 


