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Protokół Nr XXXV / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 27 września   2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  27 września  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie  17.30. 

 

Obrady XXXV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 17 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, 

przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni: M. Liske, R. Woźniak/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXIV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 13 września  2017 roku, został przyjęty 

jednogłośnie  – 17  za. 

 

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

obrad:  

  Porządek  obrad  XXXV  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 na temat przygotowań placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat  

     Wągrowiecki, w związku z reformą systemu edukacji od roku szkolnego 2017/2018. 

 7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za  

     pierwsze półrocze 2017 roku. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie  pozbawienia dróg na terenie m. Wągrowca kategorii dróg  

     powiatowych (ul. Skocka i ul. Rogozińska). 

 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/208/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie     

     określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

     Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku. 

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

11.Interpelacje i zapytania. 

12.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

13.Zakończenie obrad XXXV  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 
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Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Od godz. 16.10 Rada obraduje w 18. osobowym składzie. Na obrady sesji przybył  radny M. Liske. 

 

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.  

Starosta poinformował również o sytuacji jaka występuje w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej 

Górze, po wystąpieniu pokontrolnym . 

 

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  kontroli wykonania zadań funkcjonowania PCPR w pierwszym półroczu 2017 roku. 

 

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 analizowała potrzeby jednostek powiatu 

wągrowieckiego i ich propozycje do budżetu na 2018 rok, zapoznała się z informacją na temat 

wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku 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 zapoznała się z informacją Zarządu o realizacji budżetu powiatu za pierwsze 

półrocze 2017 roku, zapoznała się z informacją o realizowanych i planowanych inwestycjach 

drogowych 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 pozytywnie  zaopiniowała 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 przyjęła informację o stanie organizacyjnym szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, odbyła spotkanie konsultacyjno-informacyjne z 

wybranymi podmiotami życia sportowego i turystyki oraz opiniowała materiały na sesję. 
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Starosta poinformował o przebiegu posiedzenia  Rady Społecznej ZOZ  w Wągrowcu, o wysokości 

straty za 8 m-cy br., która wynosi 1 mln.736 tys. zł. 

Poinformował o pozytywnej  opinii  IOWISZ, co pozwoli na realizację planowanej inwestycji w 

szpitalu i zostanie przeprowadzony remont na oddziale chirurgicznym  z blokami operacyjnymi i co 

daje przepustkę do dalszej realizacji projektu. Szpital  również ogłosił przetarg na inżyniera projektu. 

Po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu inżyniera projektu można  realizować  inwestycje. 

Rada Społeczna wyraziła zgodę na zaciąganie zobowiązań  ZOZ-u do kwoty  800 tys.( było do 500 

tys.)  co pozwoli na zachowanie ciągłości  działalności  szpitala. Starosta poinformował również                     

o sytuacji kadrowej w szpitalu , iż  oddziały są w pełni zabezpieczone.  

 

Ad 6 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła  informację na temat 

przygotowań placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat  Wągrowiecki, w związku z 

reformą systemu edukacji od roku szkolnego 2017/2018. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad 7 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu 

powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2017 roku. Informacja szczegółowo była 

przedstawiana na posiedzeniach komisji stałych RPW. Pani skarbnik odczytała uchwałę RIO w 

Poznaniu wyrażająca opinię  z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Opinia ta jest pozytywna. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady podziękowała  p. skarbnik za przedstawioną informację a Zarządowi za 

realizację budżetu i za  pozytywną ocenę  przez RIO. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Ad 8 

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

pozbawienia dróg na terenie m. Wągrowca kategorii dróg powiatowych (ul. Skocka i ul. Rogozińska). 

 

Radny T. Synoracki zgłosił zapytanie o zasadność podjęcia tej uchwały. 

Pani A. Bosacka udzieliła wyczerpujących wyjaśnień  na zadane pytanie. 

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  pozbawienia dróg na terenie m. Wągrowca kategorii dróg  

powiatowych (ul. Skocka i ul. Rogozińska)  głosowało:18 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

od głosu /nieobecny radny R. Woźniak/.       

           

Uchwała w sprawie  pozbawienia dróg na terenie m. Wągrowca kategorii dróg powiatowych                         

(ul. Skocka i ul. Rogozińska)stanowi załącznik   nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt  uchwały 

zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/208/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie   określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2017 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/208/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w 

sprawie   określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2017 roku, głosowało:18 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecny  radny R. Woźniak/.       

           

Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/208/2017 z dnia 29 marca 2017 roku  w sprawie  określenia 

rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2017 roku stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

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

na 2017 rok wraz z autopoprawką . 

 

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 /nieobecny radny R. Woźniak  /.        

 

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

protokołu. 

 

 

Ad 11 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

 

Ad 12 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. Nie zgłoszono. 
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Ad 13 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXV  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 


