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Protokół Nr XXXVII / 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 29 listopada 2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  29 listopada  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie  17.35. 

 

Obrady XXXVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 15 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, 

przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały./nieobecni radni: J. Bielawski,                               

Ł. Wachowiak, M. Piechocki, M. Liske /. 

 

Na dzisiejszej sesji rozdano radnym  materiały  z okazji obchodów setnej rocznicy Odzyskania 

Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. 

Radny A. Wieczorek przybliżył krótką historię powstania wielkopolskiego. Ponadto  poinformował , 

że materiały które radni otrzymali, to efekt pracy Rady Programowej i Honorowego  Komitetu 

Organizacyjnego w sprawie obchodów  setnej rocznicy odzyskania niepodległości. To są również 

rozstrzygnięcia konkursów ogłoszonych z okazji obchodów rocznicowych. 

 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  dopowiedziała, że  z okazji obchodów 100. rocznicy Odzyskania 

Niepodległości, został ogłoszony  konkurs literacki, który ze względu na duże zainteresowanie  został 

przedłużony. 

 

Od godz. 16.15 Rada obraduje w 16 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji  przybył  radny                        

M. Liske. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Protokół XXXVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2017 roku, został 

przyjęty jednogłośnie  –  16 za. 

 

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

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

pkt. 13  w  następującym   brzmieniu: 

„  Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.: 

„Poznańska Kolej Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do 

uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na 

linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz” . 

oraz pkt.  14   w  następującym   brzmieniu: 

„ Podjęcie  uchwały   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wągrowcu” wnioskowanego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wągrowcu  do współfinansowania ze środków dostępnych w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”. 
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Pozostałe pkt. porządku obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr 15,16,17. 

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

 
Rada stosunkiem głosów 16 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

 

 Porządek  obrad  XXXVII  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 wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia  badania  

       sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2017 i 2018 rok. 

  7.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki    

  Zdrowotnej w Wągrowcu. 

  8.  Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki  

  Zdrowotnej w Wągrowcu. 

   9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie  

       pojazdów w 2018 roku. 

  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków  

        lub  innych obiektów pływających w 2018 roku. 

  11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim  

        projekcie pn.: „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych 

        w społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych 

        i ich opiekunów”. 

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

 13. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.:  

      „Poznańska Kolej Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi  

        do uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie  

        kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz”. 

 14. Podjęcie  uchwały   w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  

       jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego  

       Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wągrowcu” wnioskowanego przez  

       Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wągrowcu  do współfinansowania ze  

       środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata  

       2014-2020”. 

  15. Interpelacje i zapytania. 

  16. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

  17. Zakończenie obrad XXXVII  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 

Jak wyżej. 
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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. W uzupełnieniu informacji  Starosta poinformował o wyróżnieniu , które 

otrzymał ZOZ  w Wągrowcu Certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia 2017”, ponadto Starosta 

poinformował  o  kolejnej akcji „Szlachetna Paczka”, która ruszyła  pod patronatem Starosty 

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 

analizowała projekt budżetu na 2018 rok oraz  przygotowała plan pracy  Komisji na 2018 rok. 

 

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 projekt budżetu na 2018 rok, przyjęła plan 

pracy Komisji 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 realizacji zadań prowadzonych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg  w 2017 roku i przygotowaniem do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

na sezon  2017-2018.Komisja zapoznała się z planami PZD na 2018 rok oraz  analizowała projekt 

budżetu na 2018 rok jak również pracowała nad planem pracy Komisji na 2018 rok. Ponadto Komisja 

opiniowała  materiały na sesję. 

 

Od godz. 16.55 Rada obraduje w 17 osobowym składzie. Na posiedzenie przybył Wicestarosta                         

M. Piechocki. 

 

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 analizowała projekt budżetu na 2018 rok oraz  opiniowała materiały 

na  sesję. Nie było uwag do projektu budżetu na 2018 

 

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 planowanym budżecie w zakresie działań Komisji 

na rok 2018,przyjęła projekt budżetu na 2018 rok oraz opiniowała materiały na sesję.  
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Ad 6 

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

sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia  badania sprawozdania finansowego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2017 i 2018 rok. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia  badania  

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2017 i rok 2018   

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

J. Bielawski/.       

           

Uchwała w sprawie  wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia  badania sprawozdania 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za rok 2017i 2018 rok , stanowi załącznik  nr 

5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

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

w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki  Zdrowotnej 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 upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki  

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

/nieobecni   radni : Ł. Wachowiak, J. Bielawski/.       

           

Uchwała w sprawie  upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki  Zdrowotnej w 

Wągrowcu,  stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

M. Piechocki, Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej 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 zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki  

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

/nieobecni   radni : J. Bielawski, Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,  

stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

R. Borowski, kierownik Wydziału Komunikacji omówiła projekt  uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2018 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2018 roku, głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni   

radni : J. Bielawski, Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 

2018 roku,  stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

R, Borowski, kierownik Wydziału Komunikacji omówił projekt uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub  innych obiektów pływających w 2018 

roku. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2018 roku, głosowało: 17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni   

radni : J. Bielawski, Ł. Wachowiak/.       

           

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 

2018 roku,  stanowi załącznik  nr  9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

R. Kubisz, Sekretarz  Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału 

Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn.: „Kompleksowy Program Usług 

Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla 

niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów”. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim 

projekcie pn.: „Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w 

społeczności lokalnej  powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich 

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

J. Bielawski, Ł. Wachowiak/.       
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Uchwała w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w partnerskim projekcie pn.: 

„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych i Zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej  

powiatu wągrowieckiego, dla niesamodzielnych osób starszych i ich opiekunów”,  stanowi załącznik  

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 12 

D. Królczyk , Skarbnik Powiatu  przedstawił 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 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2017 rok głosowało: 17 - za,                        

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

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad  13 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił  projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udziału 

Powiatu Wągrowieckiego w projekcie pn.: „Poznańska Kolej Metropolitalna” w związku z 

podejmowanymi działaniami zmierzającymi do uruchomienia połączeń w ramach publicznego 

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz”. 

  

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem  uchwały  w sprawie wyrażenia woli udziału Powiatu Wągrowieckiego w projekcie 

pn.: „Poznańska Kolej Metropolitalna” w związku z podejmowanymi działaniami zmierzającymi do 

uruchomienia połączeń w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na 

linii komunikacyjnej Poznań Główny – Gołańcz”, głosowało: 17- za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się od głosu /nieobecni  radni : J. Bielawski, Ł. Wachowiak /.       

           

Podjęta uchwała  stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup 

wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej 

Wągrowcu” wnioskowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wągrowcu  do 

współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 

Środowisko na lata 2014-2020”. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

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

Za przyjęciem  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej Wągrowcu” wnioskowanego przez Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wągrowcu  do współfinansowania ze środków dostępnych w 

ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 , głosowało: 17- za,  

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

           

Podjęta uchwała  stanowi załącznik  nr  13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

Interpelacje i zapytania. Nie zgłoszono. 

 

Ad 16 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.  

Przewodnicząca Rady M. Osuch  poprosiła  radnych o składanie propozycji do planu pracy Rady na 

2018 rok.  

Przewodnicząca poinformowała  radę o posiedzeniu sesji grudniowej, która jest zaplanowana na dzień 

20  grudnia br., godz.  14.00  

Ad 17 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XXXVII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 


