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Protokół Nr XXXVI / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 25 października  2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  25 października  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.45. 

 

Obrady XXXVI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Na dzisiejszej sesji Starosta  T. Kranc wraz z Wicestarostą M. Piechockim i Przewodniczącą Rady  

M. Osuch przekazali Komendantowi PPSP  w Wągrowcu , namiot kwatermistrzowski oraz 

defibrylator AED, który został zakupiony w ramach BO na 2017,  na  zadanie „Strażacka prewencja 

społeczna dla powiatu”. Inicjatorem pomysłu był  p. Piotr Kaczmarek z OSP Skoki  oraz strażak 

zawodowy  w PPSP w Wągrowcu. 

Pan Z. Dziwulski  komendant PPSP,  podziękował Zarządowi  i Radzie Powiatu  za pozytywne 

rozpatrzenie wniosku. Mam nadzieje że sprzęt  będzie służył społeczności i będzie właściwie 

wykorzystany. 

 

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

przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września  2017 roku, został przyjęty 

jednogłośnie  – 19 za. 

Na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego wnoszę o zmianę w porządku 

obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie: 

pkt.  28   w  następującym   brzmieniu: 

„  Podjęcie uchwały  w sprawie  powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w sprzęt informatyczny i 

oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

 

Pozostałe pkt. porządku obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr 29,30,31 

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

 

Rada stosunkiem głosów 19 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

 Porządek  obrad  XXXVI  sesji  :     

 1. Sprawy regulaminowe: 

1.1 )  otwarcie sesji, 

1.2 ) stwierdzenie kworum, 
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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 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego  

      w powiecie wągrowieckim. 

 7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

 8.   Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

       Szkoły Zawodowej Specjalnej w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka  

       Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.    

 9.   Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  

       Podstawowej Specjalnej  w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka  

       Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.                         

10.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej  

       Przysposabiającej do Pracy w Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno  

      – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu .            

 11.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  

        Podstawowej Specjalnej  w Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno –  

        Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w Wągrowcu.                 

  12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

        nr 2  dla Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr.  

        Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

  13. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej II Szkoły  

        Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr.  

        Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

  14.Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

        dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu  

        Szkół nr 1  w Wągrowcu. 

  15. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej  

         dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół  

         nr 1 w Wągrowcu. 

  16. Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

        Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w  

        skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

   17.Podjęcie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

        Szkoły Zawodowej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu  

        Szkół nr 1  w Wągrowcu. 

   18.Podjecie uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  

        Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta  

        w Gołańczy. 

  19. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej  

        Szkoły Zawodowej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  

        Gołańczy. 

  20. Podjęcie  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  

        Policealnej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  

        Gołańczy. 

  21. Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
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        lokalu użytkowego /zakład Rentgenodiagnostyki /. 

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

        użytkowego z / p. B. Plewą /. 
  23. Podjęcie  uchwały w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z  

        organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  

        publicznego na 2018 rok”. 

  24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2017-2032. 

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

  26. Podjęcie  uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.      

  27. Informacja o złożeniu oświadczeń  majątkowych za 2016 rok. 

  28. Podjęcie uchwały  w sprawie  powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego  

        prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu  

        elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska  

        informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w sprzęt informatyczny i  

        oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk  

        informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia  

        informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz  

        stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

  29. Interpelacje i zapytania. 

  30. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

  31. Zakończenie obrad XXXVI  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 podziękował Zarządowi Powiatu za 

wytypowanie mnie jako kandydata do Nagrody Gieysztora, oraz przedstawił informację z działalności 

Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1. posiedzenie, na którym 

dokonała  kontroli  funkcjonowania Wydziału Architektury i Budownictwa. 
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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 1. posiedzenie, na którym omawiała założenia do budżetu na 2018 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 informacją  o stanie środowiska naturalnego w Powiecie 

Wągrowieckim, prowadziła dyskusję o planowanych zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok w 

świetle planu inwestycji i remontów Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. Ponadto Komisja 

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 2. Posiedzenia , na których  zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wągrowcu  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 przyjęła informację o dotacjach na renowację zabytków w 2017 roku, 

zapoznała się z  analizą działań i przedsięwzięć  promocyjnych powiatu ( oświata-kultura-sport i 

turystyka),opiniowała propozycje do kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na 

2018 rok. Komisja przyjęła informację i imprezach kulturalnych i turystycznych organizowanych w 

współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki w 2017 roku, zapoznała się ze stanem aktualnym 

i koncepcją programu wsparcia jakości pracy szkół i przedszkoli koordynowanego przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną. Ponadto Komisja opiniowała materiały na sesję.  

 

Ad 6 

Marek Duraj, kierownik delegatury WIOŚ w Pile przedstawił informację  Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim.  

Działania były bardzo szerokie  w obszarze czystości powietrza, stanu powierzchniowy wód.  Rok 

2016 w ramach badań czystość powietrza nie sięgnęły  wyniku zadowalającego  mimo, że wszystko 

zmierza w dobrym kierunku. Pan kierownik omówił wskaźniki skanalizowania  gmin powiatu 

wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady  w swoim podsumowaniu stwierdziła, że w 76% przypadków kontroli 

stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska i podziękowała za obszerny materiał, który 

otrzymaliśmy i  przedłożoną informację. 

Szczegółowa informacja jest załącznikiem nr  5 do niniejszego protokołu. 

 

Od godz. 17.35  Rada obraduje  przy obecności  18  radnych. Posiedzenie opuścił  radny P. Pałczyński. 

 

Ad 7 

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych : Cezary Szypulski  - dyrektor I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wągrowcu, Jarosław Berendt  -  dyrektor Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu 

oraz  wicedyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu Z. Smoliński,  Beata Dobrochowska -  Byczyńska - dyrektor 

Zespołu Szkół   nr 2 w Wągrowcu, Ewa Kemnitz  -   dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Wychowawczego  w Wągrowcu, Katarzyna Dereżyńska - dyrektor Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wągrowcu, Karol Kruś - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, Róża 

Spychała - dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy, Iwona Grzegorzewska - dyrektor Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego  w Antoniewie, Agnieszka Winiecka  -  wicedyrektor  Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy/ na zadane pytanie radnego T.Synorackiego ,wicedyrektor udzieliła 

wyjaśnień/ ,Iwona Brudz -  dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu,  szczegółowo przedstawili 

informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Od godz. 18.45 rada obraduje w 17 osobowym składzie . Obrady opuścił radny G. Owczarzak. 

Nieobecni radni G. Owczarzak, P. Pałczyński. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch w podsumowaniu podziękowała dyrektorom za przedłożone  

informacje, prezentację i  pogratulowała  osiągnięć. Pokazaliście państwo specyfikę, osiągnięcia i 

trudności. W imieniu Rady  gratulujemy  życzymy żeby tych problemów  było jak najmniej , a jeżeli 

są aby rozwiązywać je sukcesywnie. Dziękujemy państwu dyrektorom, całemu gronu 

nauczycielskiemu i pracownikom. 

Szczegółowa informacja  o stanie realizacji zadań jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w 

Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego im. Janusza Korczaka 

w Antoniewie.    

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka  

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecni   radni I. Tyll, P.Pałczyński, G.Owczarzak/.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka  Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Antoniewie,  stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Antoniewie 

wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie.                   

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej  w Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. 
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Janusza Korczaka w Antoniewie, głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu / 

I. Tyll, P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w 

Antoniewie wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka 

w Antoniewie stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

       

Ad 10 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w 

Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno  – Wychowawczego im. Janusza 

Korczaka w Wągrowcu .           

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno  – 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu , głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecni   radni P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy w Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno  – 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu , stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego 

protokołu. 

  

Ad 11 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w Wągrowcu 

wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w 

Wągrowcu.          

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej 

Specjalnej  w Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  im. 

Janusza Korczaka w Wągrowcu , głosowało:  17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu 

/nieobecni   radni: P. Pałczyński, G. Owczarzak /.    

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej Specjalnej  w 

Wągrowcu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  im. Janusza 

Korczaka w Wągrowcu stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu. 

        

Ad 12 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2  dla Młodzieży w Wągrowcu 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2  dla 

Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

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

P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 2  dla 

Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

w Wągrowcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej II Szkoły  Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej II Szkoły  

Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od 

głosu / nieobecni   radni P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej II Szkoły  Policealnej dla 

Dorosłych w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego 

w Wągrowcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 

dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w 

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

P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Młodzieży 

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w Wągrowcu 

stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu. 
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Ad 15 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

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

P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. 

Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej Specjalnej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

nr 1 w Wągrowcu, głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu / nieobecni   

radni P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

Specjalnej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu  stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej im. Stanisława 

Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w 

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

Pałczyński, G. Owczarzak /.       
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Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej 

im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1  w Wągrowcu, 

stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  Policealnej 

dla Dorosłych w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy , 

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

G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły  Policealnej dla Dorosłych 

w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy stanowi załącznik                

nr 17  do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 19 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Gołańczy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy, 

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

G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w 

Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy, stanowi załącznik                   

nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 20 

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

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Gołańczy wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 
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Za przyjęciem  uchwały  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 

w Gołańczy wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy, głosowało:17 - za,  

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu / nieobecni   radni P. Pałczyński, G. Owczarzak /.       

           

Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej w Gołańczy 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Karola Libelta w  Gołańczy stanowi załącznik  nr 19 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 21 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego /zakład Rentgenodiagnostyki /. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

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

użytkowego /zakład Rentgenodiagnostyki /, głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

od głosu /nieobecni   radni G. Owczarzak, P. Pałczyński, W. Ewertowski,/.       

           

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

Rentgenodiagnostyki / stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 22 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z / p. B. Plewą /. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

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

użytkowego z / p. B. Plewą /, głosowało:16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu  

/nieobecni   radni G. Owczarzak, P. Pałczyński, W. Ewertowski,/.       

     

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z / p. B. 

Plewą / stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 23 

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

sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 

rok”. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.  

Za przyjęciem  uchwały w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
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publicznego na 2018 rok”, głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu                               

/ nieobecni   radni; P. Pałczyński, G. Owczarzak , K. Migasiewicz/.       

           

Uchwała w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 

rok”, stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 24 

D. Budzeń, podinspektor w Wydziale Finansów przedstawił projekt  uchwały w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032  

głosowało: 17- za,   0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni; G. Owczarzak,              

P. Pałczyński /.        

 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2017-2032 stanowi załącznik 

nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 25 

D. Budzeń, podinspektor w Wydziale Finansów  przedstawił 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 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; G. Owczarzak, P. Pałczyński /.        

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 26 

M. Osuch, Przewodnicząca Rady omówiła projekt  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; G. Owczarzak, P. Pałczyński  /.       

           

Uchwała w sprawie przekazania skargi według właściwości stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego 

protokołu. 

 

Od godz. 19.30. rada obraduje w 16 osobowym składzie. Z posiedzenia sesji wyszedł W. Ewertowski. 
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Ad  27 

Starosta T. Kranc oraz Przewodnicząca Rady Powiatu przedłożyli Radzie informację o złożeniu 

oświadczeń majątkowych za 2016 rok . Przedstawione informacje są załącznikiem nr 26 do 

protokołu. 

 

Ad  28 
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił  projekt  uchwały  w sprawie  powierzenia Samorządowi 

Województwa Wielkopolskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia 

polegającego na wdrożeniu elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez 

wyposażenie środowiska informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w sprzęt 

informatyczny i oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie 

środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w 

narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 

stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie powierzenia Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 

prowadzenia zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia polegającego na wdrożeniu 

elektronicznych usług: e-dokumentacji i e-rejestracji, poprzez wyposażenie środowiska 

informatycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu w sprzęt informatyczny i 

oprogramowanie oraz dostarczenie usług, zgodnie z Projektem pn. „Wyposażenie środowisk 

informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia 

informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie 

sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”, głosowało:                    

16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni  radni; G. Owczarzak, P. Pałczyński, 

W. Ewertowski /.       

           

Podjęta uchwała  stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 29 

Radny  T. Synoracki - prośba o analizę prawną dot. ustawy reprywatyzacyjnej, odnośnie DPS w 

Srebrnej Górze , czy nie byłoby dla nas korzystniej przeczekać na nowa ustawę którą ma podjąć 

Sejm? 

 

Starosta T. Kranc wyjaśnił, że  dokonanie zwrotu nie wiem czy jest możliwe . Po wydanych 

wyrokach. Informujemy służby o krokach podjętych i stopniu zaawansowania prac. Na dziś 

spadkobiercy złożyli  wniosek o ujęcie w księgach wieczystych i będzie to postanowienie sądu. 

Służby wojewody są informowane. Prawnicy starostwa i wojewody czuwają nad tokiem 

postępowania prac. Spadkobiercy  DPS-u podtrzymuję cenę taką jaka została im zaproponowana 

przez powiat. Dziękuję, że Pan myśli o tej sprawi . Zarząd dość często pochyla się nad problemem .  

Jestem przekonany, że nie popełnimy błędu i nasze służby prawne czuwają nad tym. 

Innych zapytań nie zgłoszono. 

 

Ad 30 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. Nie zgłoszono. 
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Ad 31 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXVI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 


