Protokół Nr XL / 2018
Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej w dniu 28 lutego 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 28 lutego br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.15.
Obrady XL Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady
Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Rada uczciła minutą ciszy św. pamięci radnego Tadeusza Synorackiego.
Po czym radny Stanisław Kida złożył ślubowanie poprzez odczytanie Roty.
Od godz. 16 .00 Rada obraduje w 18 osobowym składzie na ogólny stan 19, co
stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały.
nieobecni radni:/M.Liske/.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół XXXIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 26 i 31 stycznia 2018 roku
został przyjęty jednogłośnie – 18 za.
Starosta T. Kranc zgłosił wniosek ;
Na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego wnoszę o
zmianę w porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie:
pkt. 1.1a ) w brzmieniu:
„Złożenie ślubowania przez radnego”.
oraz dodanie pkt. 12 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej
p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na
obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
pkt. 13 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej
p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego”.
pkt. 14 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej
p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na
obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
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pkt. 15 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020”.
pkt. 16 w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
pkt. 17 w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu
jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego”.
pkt. 18 w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II /8/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej
działania oraz wyboru jej Przewodniczącego”.
pkt. 19 w następującym brzmieniu:
„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II /6/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu,
określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego”.
Pozostałe pkt. porządku obrad XL Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr
20,21,22.
W
związku
z
tym
z proponowaną zmianą.

wnoszę

o

przegłosowanie

porządku

obrad

Rada stosunkiem głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła
następujący porządek obrad:
Porządek obrad XL sesji :
1. Sprawy regulaminowe:
1.1 ) otwarcie sesji,
1.1a ) „Złożenie ślubowania przez radnego
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.
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5. Informacja z prac komisji Rady o pracy między posiedzeniami sesji.
6. Informacja o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i
bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości
stanowiącej własność powiatu wągrowieckiego – ul. Libelta w Wągrowcu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na
rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu
jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II /8/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej
działania oraz wyboru jej Przewodniczącego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II /6/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
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osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu,
określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego.
20.Interpelacje i zapytania.
21.Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
22.Zakończenie obrad XL sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Ad 1

Jak wyżej.
Ad 2

Jak wyżej.
Od godz. 1620 Rada obraduje w 19 osobowym składzie. Na posiedzenie przybył
radny M. Liske.
Ad 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami
/wg załącznika nr 3 do protokołu/.
Przewodnicząca poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Przewodnicząca Rady M. Osuch wraz ze Starostą Wągrowieckim T. Krancem
wręczyła list gratulacyjny radnemu J. Springerowi za wspaniały wernisaż malarstwa
autorstwa J. Springera, który odbył się w siedzibie Pomorskiego Związku
Żeglarskiego w Gdyni. Tym samym radny przyczynia się do promocji Naszego
Powiatu.
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 przedstawił informację z
działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2
posiedzenia , na których kontrolowała realizację zadań przez Wydział Komunikacji w
2017 roku oraz dokonała kontroli Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania mieniem
powiatu.

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
zapoznała się ze stopniem zaawansowania wykorzystania alternatywnych źródeł
energii na terenie powiatu wągrowieckiego, zapoznała się z realizacją strategii
społecznej oraz opiniowała materiały na sesję.
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Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Halina
Sobota przedstawiła informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym.
Komisja w tym okresie odbyła 2 posiedzenia, na których zapoznała się z działalnością
Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 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 na temat
bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego z zakresie działania
Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w 2017 roku, zapoznała się z informacją o przebiegu zimowego utrzymania dróg
powiatowych i planowanych remontach drogowych. Ponadto Komisja opiniowała
materiały na sesję.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Bielecki
przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1
posiedzenie, na którym dokonała analizy zaspokojenia potrzeb finansowych na 2018
rok: w I LO, Bursie Szkolnej, SOSW, Bibliotece Powiatowej, PPP w Wągrowcu oraz w
MOW w Antoniewie. Komisja przyjęła informację o pierwszych efektach wsparcia
finansowego projektu Rozwój Samorządów Uczniowskich w szkołach prowadzonych
przez Powiat Wągrowiecki oraz opiniowała materiały na sesję.

Ad 6
R. Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił informację o realizacji zadań
Powiatowego Zarządu Dróg za 2017 rok.
Przewodnicząca Rady podziękowała i pogratulowała przedstawione informacje, życząc
dobrej dalszej realizacji zadań i inwestycji.
Zapytań nie zgłoszono.
Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 7
M. Sławińska, Komendant Powiatowy Policji omówiła sprawozdanie Policji za 2017
rok,
Radny P. Pałczyński zapytał o tabor Policji w świetle raportu NIK, który ukazał się w
mediach. Chciałbym usłyszeć zapewnienie czy stan floty w powiecie jest zadowalający.
Pani Komendant udzieliła wyjaśnień , że dzięki państwa pomocy udało się wymienić
najstarsze samochody. Myślę, że nie ma zagrożenia w naszej komendzie.
M. Osuch Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia
sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z
informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2017 rok.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i
bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2017 rok głosowało: 19 - za, 0 przeciw, 0– wstrzymujących się.
Przewodnicząca Rady podziękowała Pani Komendant za wnikliwe i wyczerpujące
informacje.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego
Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie
Wągrowieckim za 2017 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8
Z. Dziwulski, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej omówił
sprawozdanie za 2017 rok , a Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w
zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok głosowało: 19 za, 0- przeciw, 0 – wstrzymujących się .

Przewodnicząca Rady podziękowała za informację , życząc dalszych sukcesów w
tej heroicznej pracy i życzymy tyle powrotów ile wyjazdów.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w
zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2017 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9
T. Kranc, Starosta Wągrowiecki przedstawił projekt uchwały w sprawie darowizny na
cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność powiatu wągrowieckiego – ul.
Libelta w Wągrowcu.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości
stanowiącej własność powiatu wągrowieckiego – ul. Libelta w Wągrowcu głosowało:
18 - za,0 - przeciw,0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: J. Bielawski / .
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Uchwała w sprawie darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiącej własność
powiatu wągrowieckiego – ul. Libelta w Wągrowcu stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu.
Ad 10
T. Kranc, Starosta Wągrowiecki przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania
nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na
rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 –
wstrzymujących się .

Uchwała w sprawie przekazania nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Gminy
miejskiej Wągrowiec stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11
E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wągrowiecki.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 –
wstrzymujących się .

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wągrowiecki stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12
E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…) omówiła projekt uchwały w sprawie
udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i
Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu
Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace
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konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego głosowało:
19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13
E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…) przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św.
Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego głosowało: 19 - za, 0 - przeciw,
0 – wstrzymujących się.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św.
Wawrzyńca w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Ad 14
E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…),przedstawiła projekt uchwały
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała
Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii
rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego głosowało:
19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św.
Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
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budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze
Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 15
B. Korpowska , dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia
30.06.2019r.projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020 głosowało: 19 - za, 0 - przeciw,0 –
wstrzymujących się.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia
30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 16
B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia
30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia
01.01.2018r. do dnia 30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się

Uchwała w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r. do dnia
30.06.2019r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 17
Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w
sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
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i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
i uzupełniając zapis w uchwale „Piotr Pałczyński i jako Przewodniczący Komisji.” .
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu
jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało:19 - za, 0 - przeciw,
0 – wstrzymujących się

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz
wyboru jej Przewodniczącego, stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Ad 18

Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały NR II /8/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i
Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego
uzupełniając zapis w projekcie „Kida Stanisław”
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały NR II /8/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej
działania oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - przeciw,
0 – wstrzymujących się

Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR II /8/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego
Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz
wyboru jej Przewodniczącego stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Ad 19

Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały nr II /6/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w
sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru
jej Przewodniczącego, uzupełniając zapis w projekcie „Kida Stanisław”
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II /6/ 2014 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu
osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu,
określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało:
18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecny radny A. Bielecki/.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II /6/ 2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z
dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji
Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej
działania oraz wyboru jej Przewodniczącego stanowi załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu.
Ad 20
Interpelacje i zapytania nie zgłoszono.
Ad 21
Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
Radna H. Sobota poinformowała o mszy świętej, która odbędzie się w parafii
św. Wojciecha w Wągrowcu w intencji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych.
Radny W. Ewertowski zgłosił wniosek w imieniu mieszkańców wsi Łaziska o poparcie
inicjatywy budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 190 na
odcinku od Wągrowca do Mieściska (…)
Wniosek jest załącznikiem nr 19 do protokołu.
Radny J. Springer podziękował za list i gratulacje od radnych w związku z wystawą.
Jednocześnie zaprasza do zwiedzenia wystawy.

Radny P. Pałczyński podziękował za decyzję i zaufanie w sprawie powierzenia
funkcji Przewodniczącego Komisji Zdrowia (…) .
Radny S. Kida podziękował za ciepłe przyjęcie w gronie Rady Powiatu,
podziękował za pomoc formalną Panu Staroście i Sekretarzowi Powiatu .
Przewodnicząca Rady; czujemy się zaszczyceni i witamy w Radzie Powiatu.
Na dzisiejszej sesji zostały radnym rozdane druki oświadczeń majątkowych.
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Ad 22
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu
Wągrowieckiego, zamknęła obrady XL Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Sekretarz Rady
Powiatu Wągrowieckiego
......................................
/Łukasz Wachowiak/

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego
..........................................
/Małgorzata Osuch/

Protokolantka
................................................
/M. Substyk/
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