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Protokół Nr XXXVIII/ 2017 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

O godz. 13.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. 

Sesję rozpoczęto  20 grudnia br. o godzinie 14.30, zakończono o godzinie 16.30. 

 

Obrady XXXVIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca 

Rady Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 14.30 Rada obradowała w osobowym składzie 16 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

nieobecni radni: Ł. Wachowiak, R. Woźniak, M. Liske. 

 

O godz. 14.40 rada obraduje w 18 osobowym składzie. Nieobecny radny                                      

Ł. Wachowiak. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXVII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 29 listopada  2017 roku 

został przyjęty jednogłośnie – 18 za.  

 

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

następujący porządek obrad:  

Porządek obrad XXXVIII 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 oraz  

     podsumowanie działalności komisji  za 2017 rok. 

 6. Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu za 2017 rok. 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady  

     Powiatu  na 2018 rok. 

 8. Podjęcie uchwały  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  

     szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek  

     oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim trybu przeprowadzania  

     kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu  

     rozliczania wykorzystania dotacji. 
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 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej  

     w Srebrnej Górze. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego  

     na 2018 r. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  

     Wągrowieckiego na lata 2017-2032. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  Powiatu Wągrowieckiego  

     na 2017r.  

13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  

     Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018 -2032 . 

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na   

     2018 rok; 

            1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Zarząd Powiatu lub osobę  

                 upoważnioną, 

            2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

            3) przedstawienie opinii Komisji o projekcie budżetu, 

            4) przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu, 

            5) dyskusja, 

            6) podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami. 

15.Interpelacje i zapytania. 

16.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

17.Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 
Ad 1 

Jak wyżej. 

 
Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Od godz. 14.45 Rada obraduje w 19 osobowym składzie. Na posiedzenie przybył 

radny Ł. Wachowiak. 

 

Ad 3 
Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami 

/wg załącznika 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. 
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Ad 5 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Andrzej Wieczorek  przedstawił informację 

z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1 

posiedzenie. Komisja podsumowała swoją pracę za 2017 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. Komisja 

analizowała projekt budżetu powiatu na 2018 rok oraz analizowała wnioski  komisji 

resortowych do projektu budżetu na 2018 rok. Ponadto Komisja  podsumowała pracę 

komisji za 2017 rok oraz przyjęła propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok. 

Komisja opiniowała materiały na sesję. Przewodniczący komisji złożył 

sprawozdanie z działalności komisji, które jest załącznikiem nr  5 do protokołu.  

 

Sekretarz  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Iwona Tyll 

przedstawiła informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja 

w tym okresie odbyła 1 posiedzenie. Komisja podsumowała swoją pracę za 2017 rok 

oraz przyjęła  propozycje do planu pracy komisji na 2018 rok, oraz opiniowała 

materiały na sesję. Sprawozdanie z działalności komisji  w 2017 r., jest załącznikiem 

nr 6 do protokołu. 

 
Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Grzegorz Owczarzak 

przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja 

w tym okresie odbyła 2 posiedzenia, gdzie analizowała projekt budżetu powiatu na 

2018 rok, podsumowała swoją pracę za rok bieżący. Komisja opiniowała materiały 

na sesję. Przewodniczący złożył także sprawozdanie z działalności komisji w roku 

2017, które jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Bielecki 

przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1 

posiedzenie, na którym oceniła projekt budżetu powiatu na 2018 rok, podsumowała 

pracę w 2017 roku oraz ustaliła plan pracy komisji na rok 2018. Komisja ponadto 

opiniowała materiały na sesję. Przewodniczący złożył  sprawozdanie z działalności 

komisji w roku 2017,  które jest  załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 6 

Andrzej Wieczorek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie 

z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
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Ad 7 

Andrzej Wieczorek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej omówił projekt planu pracy 

Komisji Rewizyjnej, a  Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch przedstawiła uchwałę 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok. 

 
Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2018 rok głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni:              

Ł. Wachowiak, R. Woźniak, J. Springer, G. Owczarzak/ . 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 

stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

E. Szulc, po. kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu zreferowała projekt  

uchwały    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych  szkół o 

uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych 

funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania 

wykorzystania dotacji. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek 

oświatowych funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim trybu przeprowadzania  

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu  

rozliczania wykorzystania dotacji głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się / nieobecni radni : Ł. Wachowiak, R. Woźniak, J. Springer, G. Owczarzak/ . 

 
Uchwała    w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o 

uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych 

funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu  rozliczania 

wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr  11  do niniejszego protokołu. 

 

 

Ad 9 

A. Bosacka, z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…) przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Srebrnej Górze. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

położonej w Srebrnej Górze : głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

 
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Srebrnej 

Górze, stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

Przewodnicząca Rady M. Osuch omówiła projekt  uchwały w sprawie uchwalenia planu 

pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2018 r. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Wągrowieckiego na 2018 r. głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

/ nieobecny radny G. Owczarzak/. 

 

Uchwała w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2018r., 

stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

  

Ad 11  

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032 

wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032 głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się .  

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2017 – 2032 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 12 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk omówiła projekt  uchwały w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok wraz z autopoprawką. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 

2017 rok głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu. /nieobecni 

radni  A. Bielecki, M. Liske/. 
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Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2017 rok stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 13 

Danuta Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 

2018 – 2032 wraz z autopoprawką. 

 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła autopoprawkę do projektu    uchwały 

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018 – 2032. 

 

Nie zgłoszono zapytań. 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch ogłosiła przystąpienie do głosowania nad 

całością dokumentu: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018 -2032 wraz z autopoprawką.  

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018 - 2032 głosowało:17 - za, 0 - przeciwnych, 0 

- wstrzymujących się od głosu / nieobecni radni A. Bielecki. M. Liske/ . 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018 - 2032 stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 14 

ad. 14.1 

Przewodnicząca Rady M. Osuch zapytała radnych, czy jest potrzeba szczegółowo 

omawiać przedmiotowy projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2018 r., wraz z autopoprawką, który  Skarbnik Powiatu,                       

D. Królczyk  szczegółowo omawiała na posiedzeniach komisji stałych Rady 

Powiatu. 

Radni wyrazili wolę, iż nie ma potrzeby szczegółowo referować, tym bardziej że 

przedmiotowy projekt uchwały każdy radny otrzymał i można było się z nim 

zapoznać. 

 

ad. 14.2 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do projektu uchwały w sprawie  WPF na lata 2018.2032. Opinia jest 

załącznikiem nr 17  do protokołu. 
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Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej do projektu budżetu na 2018 rok. Opinia jest załącznikiem nr 18 do 

protokołu. 

 

ad. 14.3  

Przewodniczący Komisji Finansów, W. Ewertowski przedstawił pozytywną opinię 

Komisji  o projekcie budżetu, która jest załącznikiem nr 19 do protokołu.  

 

ad. 14.4  
Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła autopoprawkę do projektu budżetu w 

sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 r., do której nie 

było zapytań. 

 

ad. 14.5 

Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad proponowanymi 

poprawkami i ich przegłosowanie. 

 

Starosta T. Kranc, przedstawiony budżet na 2018 rok, zakłada duże wydatki w 

kwocie ok.107 mln złotych. Jest to pierwszy budżet gdzie przekraczamy 100 mln. 

Dużym udziałem  tego budżetu są środki zewnętrzne, a łączne wydatki na zadania to  

kwota ok 20 mln zł. Jednak na zadnia musimy zabezpieczyć wkład własny. Dodatnią 

stroną budżetu na 2018 rok jest to, że  dochody są wyższe o 12,3 % oraz  

dofinansowanie zewnętrzne tzw. środki unijne. W dużym stopniu to odzwierciedla 

aktywność powiatu  w powiązanie ze  środkami unijnych. Wydatkiem dużym jest 

inwestycja - rozbudowa szpitala. Sukcesem powiatu jest Budżet Obywatelski  na 

dane lata i nowe zadania publiczne do realizacji. Dzięki działaniom rady , dajemy 

możliwość mieszkańcom powiatu do wypowiedzenia  się o przeznaczeniu środków  

na  realizację zadań. Zagrożeniem dla powiatu  jest  udział w podatku PIT i 

niedostateczne  dochody i  niedoszacowanie subwencji oświatowej. Mogą być 

również  kwestie, na które  powiat nie ma wpływu. 

Starosta T. Kranc poprosił Wysoką Radę o przyjęcie przedstawionego budżetu na 

2018 rok. 

 

Radny A. Wieczorek poinformował w imieniu Klubu  SW 2000, dziś będziemy 

głosować za przyjęciem budżetu na 2018 rok.   

 

Radna I. Tyll  w imieniu klubu PSL  będziemy głosować za przyjęciem budżetu na 

2018 rok. 

 

Radny G. Owczarzak  przedstawił opinię o projekcie budżetu na 2018 rok,  Klubu 

Platformy Obywatelskiej. Budżet jest wymierny. Posługując się wyobrażeniem wagi 

szalkowej  pozytywną  szalą jest  udział powiatu w podatku PIT,  inwestycje drogowe  

również /chociażby  droga Rąbczyn-Łekno, rozbudowa szpitala ,wreszcie istotne 

zadanie to wykup DPS w Srebrne Górze , może wreszcie uda nam się to zadanie 

zakończyć po długotrwałych perturbacjach i zawirowaniach. 
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Na tej szali pozytywów położę  też podwyżki płac dla pracowników i to jest istotne, 

ponieważ za dobrą prace należy się dobre wynagrodzenie i  jest to docenienie. 

Szala zagrożeń ; jeżeli mamy zważyć ten budżet to sprawa ZOZ  w Wągrowcu. 

Niektóre z nich są spowodowane polityką i za niskich szacunków dla ZOZ-ów.                            

Znamy skutki złej sytuacji ekonomicznej oraz  palący problem  start ZOZ- u za lata 

poprzednie. Na pewno na drugiej szli można byłoby położyć więcej inwestycji 

drogowych i podniesienie poziomu jakości stanu nawierzchni. Myślę  że  się uda.  

Zadłużenie powiatu wyniesie ok 34 mln zł, ale pamiętajmy że bardzo potrzebnych 

działań jest dużo i dlatego  to zadłużenie. Jak zważymy ten budżet to myślę, że na 

szali- aktywów -jest więcej i radni klubu PO będą głosować za przyjęciem budżetu  

na 2018 rok. 

 

Radny W. Ewertowski opinia, która została przedstawiona i zawarte w niej dodatnie 

strony i ujemne. Ja chcę pogratulować Zarządowi Powiatu, że przewidział 

współpracę  z samorządami gminnymi, co przyczynia się do pozytywnej współpracy 

i lepszej realizacji wspólnych zadań  i należy patrzeć, że  w każdej dziedzinie. Tego 

chciałbym pogratulować Zarządowi. 

 

 

Starosta T. Kranc podziękował  za opinie  o projekcie  budżetu, przypomniał   

informację o brakach jakie są w budżecie  tworząc niedoskonałości Naszego budżetu 

na 2018 rok.   

 

Przewodnicząca Rady złożyła podziękowania p. Skarbnik,  Zarządowi, radzie  za 

skonstruowanie budżetu na miarę naszych możliwości i cieszy bardzo pozytywna 

opinia RIO oraz Komisji Finansów (…), i że  zgodnie z przepisami ten budżet jest 

konstruowany. 

 

ad. 14.6  

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch ogłosiła przystąpienie do głosowania nad 

całością dokumentu: projektu uchwały budżetowej wraz z autopoprawką.  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

na 2018 rok głosowało: 19  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. 

 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok 

stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 

 

Starosta, T. Kranc podziękował radnym , Zarządowi, i p. Skarbnik oraz Wydziałowi 

Finansów i pracownikom starostwa jak również  wszystkim pracownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu  za pracę przy opracowywaniu projektu budżetu powiatu. 

Złożył podziękowania wszystkim komisjom za przyczynienie się do jego 

opracowania   i następnie  do  jego realizacji . 
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Ad 15 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 16 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch podziękowania złożyła wszystkim pracownikom i 

osobom realizującym budżet w poszczególnych latach   oraz wszystkim za twórcze  

działania, gdzie potrafiliśmy argumentować swoje stanowiska. Uważam ze 

zrealizowaliśmy zadania w tegorocznym budżecie na miarę możliwości powiatu. 

Życząc wszelkiej pomyślności  w nadchodzącym roku. 

 

Ad 17 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, zamknęła obrady XXXVIII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

               Sekretarz Rady                                           Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                      Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Łukasz Wachowiak/                                     /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 
 

 

 


