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Protokół Nr XXXIX / 2018 

dwuczęściowej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej  I część w dniu 26 stycznia  2018 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto 26 stycznia  br. o godz. 13.55, zakończono  dnia 31 stycznia  2018 br. 

o godz.17. 35. 

 

Obrady  I uroczystej części XXXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

  

W I części uroczystej  Rada obradowała w osobowym składzie 16 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały 

nieobecni radni / T. Synoracki, Ł. Wachowiak, J. Brzostowski/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

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

porządek obrad  I części XXXIX sesji Rady:  

 

Porządek  obrad  I uroczystej części XXXIX,  która odbyła  się w dniu 26 stycznia 2018r.   

1. Sprawy regulaminowe: 

    1.1 ) otwarcie  sesji, powitanie gości  

    1.2 ) stwierdzenie kworum, 

2. Prezentacja Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

3. Podpisanie umowy o nabyciu nieruchomości. 

4. Odsłonięcie pamiątkowej  tablicy. 

 

Ad 1 

Dnia 26 stycznia br. o godz. 13.55  Przewodnicząca Rady Powiatu M. Osuch  otworzyła 

posiedzenie I część uroczystej XXXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, która 

powitała radnych i zaproszonych gości 

 

Ad 2  

Prezentacja Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze przez dyrektora DPS-Panią B. 

Żołnierowicz, Starostę T. Kranca oraz Panią H. Mieczkowską - Łapkę. 

 

Ad 3 

Następnie nastąpiło podpisanie umowy  o nabyciu nieruchomości w gabinecie dyrektora 

DPS , gdzie został odczytany akt notarialny , na podstawie którego nieruchomość w 

Srebrnej Górze stanie się własnością Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Ad 4 

Po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej  tablicy. 
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Scenariusz I uroczystej części obrad XXXIX sesji Rady jest załącznikiem nr 3 do 

protokołu. 

 

O godz.15.20 Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła przerwę w posiedzeniu XXXIX 

sesji  Rady Powiatu Wągrowieckiego do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 16.00.  

 

Dnia 31 stycznia 2018 br. o godz. 16.00 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu                                  

J. Bielawski wznowił  obrady II części XXXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

Od godz. 16.00 w II części XXXIX sesji  Rada obradowała w osobowym składzie 16 na 

ogólny stan 19, co stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i 

podejmować uchwały nieobecni radni / M. Osuch, M. Liske, J. Brzostowski/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XXXVIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 20 grudnia 2017 roku został 

przyjęty jednogłośnie – 16 za.  

 

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

porządek obrad  II części XXXIX sesji Rady:  

 

  Porządek  obrad  II części XXXIX  sesji  Rady ,która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018r.     

     1.2 ) stwierdzenie kworum,    

     1.3)  przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji. 

 5. Zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad i przyjęcie porządku . 

 6. Informacja Przewodniczącego Rady o pracy między sesjami. 

 7. Sprawozdanie Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między   

     Sesjami.  

 8. Informacja  z prac komisji Rady  o pracy między posiedzeniami sesji. 

 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku za 2017 

rok .  

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji rządowej. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania z zakresu 

realizacji usług edukacyjnych w ramach projektu „ Gimnazjalista z Pasją-kompleksowe 

wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i 

zawodowych”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2018 

- 2032. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na 2018 rok.  

14. Podjęcie  uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu.  

15. Interpelacje i zapytania. 
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16.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

17.Zakończenie obrad XXXIX  sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch informację  o pracy między sesjami  złoży na 

kolejnym posiedzeniu sesji Rady. 

 

Ad 7 

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 6 do protokołu. 

Ad 8 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  Andrzej Wieczorek  przedstawił informację z 

działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 

posiedzenia, na których dokonała kontroli udzielania dotacji dla gmin powiatu 

wągrowieckiego  w 2017 roku, na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu 

(…) oraz analizowała sposób monitorowania stan nawierzchni dróg powiatowych. 

 

Od godz. 16.20 Rada obraduje w 17 osobowym składzie . Na posiedzenie przybył radny  

M. Liske. 

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 zapoznała 

się z informacją o realizacji zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 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 z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku 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  opiniowała materiały na sesję.  

 

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

przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 

posiedzenia, na których przyjęła informację o realizacji zadań Powiatu w zakresie 

oświaty, kultury w roku 2017 – wnioski na 2018 rok, zapoznała się z zadaniami 

inwestycyjnymi i remontowymi w szkołach i placówkach planowane na rok 2018. 

Komisja dokonała analizy zaspokojenia potrzeb finansowych na rok 2018 w Zespole 

Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu  i Zespołu Szkół  w Gołańczy, ponadto 
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Komisja przyjęła informację o realizacji zadań powiatu w zakresie sportu i turystyki w 

2017 roku - wnioski na 2018 rok. Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 9 

D. Stoll główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego przedstawił  sprawozdanie z 

działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  za 2017 rok. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Bielawski  podziękował za omówienie tematu                                   

i pogratulował bardzo szczegółowego sprawozdania w imieniu całej Rady. 

 

Starosta   T. Kranc jako Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa  i Porządku,  

skierował  swoje podziękowania dla służb i straży za dobrze wypełnianie swoich zadań. 

Starosta  zwrócił uwagę na wzrost pouczeń, które wychowawczo działają na 

społeczeństwo. Podziękował za zaangażowanie policjantów w realizacje programów 

prewencyjnych i profilaktycznych w wągrowieckich szkołach doceniając  współpracę 

Policji i innych służb w realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. 

Stoicie państwo  przed nowymi wyzwaniami i obszerniej temat będzie omawiany na 

sesji w miesiącu  lutym. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Sprawozdanie  jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10 

D. Stoll główny specjalista ds. zarządzania kryzysowego przedstawił projekt uchwały 

w sprawie  przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji rządowej głosowało: 17 - za, 0- przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecni radni: J. Brzostowski, M. Osuch./ . 

Uchwała w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu 

administracji rządowej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…) omówiła projekt  uchwały  w sprawie 

powierzenia Miastu Poznań zadania z zakresu realizacji usług edukacyjnych w ramach 

Projektu „ Gimnazjalista z Pasją-kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w 

wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania z zakresu 

realizacji usług edukacyjnych w ramach projektu „ Gimnazjalista z Pasją-kompleksowe 

wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i 
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zawodowych” głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni:          

/J. Brzostowski, M. Osuch/ . 

 

Uchwała w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania z zakresu realizacji usług 

edukacyjnych w ramach projektu „ Gimnazjalista z Pasją-kompleksowe wsparcie 

uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” 

stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018 – 2032 wraz 

z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018 – 2032 głosowało: 17- za, 0  - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się . /nieobecni radni  J. Brzostowski, M. Osuch/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2018 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 2018 

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

J. Brzostowski, M. Osuch/. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok stanowi 

załącznik nr 11do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

M. Piechocki  Wicestarosta  przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia 

programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

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

głosu /nieobecni radni  J. Brzostowski, M. Osuch/. 
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Uchwała w sprawie w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 16 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy. 

Radny P. Pałczyński zaproponował Radzie Powiatu o powołanie dwóch organów 

doradczych tj.  Młodzieżowa Rada Powiatu Wągrowieckiego i Senioralna Rada Powiatu  

Najlepszym rozwiązaniem pomysłu będzie powołanie komisji doraźnej tak jak  

powołano komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.  

Powiatowa Rada Seniorów, której zadaniem byłoby doradzanie, konsultowanie i 

inicjowanie różnych wydarzeń angażujących osoby starsze. Młodzieżowa Rada Powiatu  

argumenty podobne i byłaby organem konsultacyjnym.  Reprezentować oni będą powiat 

i mają za zadanie zwrócić uwagę władz samorządowych na potrzeby młodych 

mieszkańców. Dlatego  apeluję o powołanie komisji doraźnej i liczę na Państwa pomoc 

w tej kwestii. 

 

Wiceprzewodniczący Rady J. Bielawski podsumowując stwierdził, że w związku z tym 

należy się zastanowić i omówić poszczególne kwestie. 

 

Ad 17 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XXXIX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

               Sekretarz Rady                                                      Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                 Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                                                                                        Wiceprzewodniczący                      

                                                                                 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

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

                                                                                           /Jacek Bielawski/ 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 
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