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Protokół Nr XLI / 2018 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 28 marca  2018 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 

Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.30. 

 

Obrady XLI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16 .00 Rada obraduje w 14  osobowym składzie  na ogólny stan 19, co 

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

nieobecni radni:/R. Woźniak , M. Liske, Ł. Wachowiak, M. Piechocki, H. Sobota/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XL sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 28 lutego 2018 roku został 

przyjęty jednogłośnie – 14 za.  

 

Rada stosunkiem głosów 14 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad: 

  
  Porządek  obrad  XLI  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.  Informacja o działalności w 2017 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 7.  Informacja o statutowej działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz 

      realizacji programów aktywizacyjnych w 2017 roku. 

 8.  Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego  

      Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji  

      epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2017. 

9.   Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w  

      Wągrowcu.  

10. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków  

      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  

      te zadania w 2018 roku . 
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11. Podjęcie  uchwały  w sprawie  zmiany 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 rozliczenia wykorzystania dotacji. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

      finansowej Gminie Wapno na realizację zadania . 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

      finansowej Gminie Damasławek na realizację zadania . 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

      finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania. 

15. Podjęcie chwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

      finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

16. Podjęcie uchwały   w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

      finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania. 

17. Podjęcie uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy  

      finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania. 

18. Podjęcie  uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu  

      Wielkopolskiemu. 

19. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką. 

20. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z  

      autopoprawką. 

21. Interpelacje i zapytania. 

22. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

23. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

      
Ad 1 

Jak wyżej. 

 
Ad 2  

Jak wyżej. 

 

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.  

Starosta zaprosił radnych chętnych do udziału w podpisaniu umowy z wykonawcą  na 

realizację zadania pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego 

obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”, która nastąpi w dniu 29 marca br. o godz. 11.00. 

 

Radny P. Pałczyński, poprosił o szczegółową informację o Rządowym Programie 

Wsparcia  Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na jakie drogi możemy złożyć wnioski o 

dofinansowanie  i na jakie drogi posiadamy dokumentacje ?. 
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Starosta T. Kranc  wyjaśnił, że uszczegółowienie nastąpi  w dniu jutrzejszym,  lub 

pojutrze. Na złożenie wniosku o dofinansowanie jest  potrzeba  wiele dokumentów                      

i spełnione muszą być określone parametry. Na dzień dzisiejszy posiadamy 

dokumentację na ul. Antoniewską w Skokach. Jeżeli będziemy znali warunki , czy to 

zadnie będzie można podzielić na części to możemy się zastanowić. Natomiast  jest 

jeden mankament. Otóż  zadanie należy dokończyć  w danym roku budżetowym. Drugi 

warunek to dostosowanie drogi do  wyższej  kategorii ,  to  nam utrudnia. 

Dlatego jest konieczność spotkania się z  komisją  celem omówienia . Ale póki co,  

czekamy na uszczegółowienie  informacji od Wojewody Wielkopolskiego.  

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 4 do protokołu. 

 

Od godz. 16. 30  rada obraduje w 16 . osobowym składzie. Na posiedzenie obrad  sesji 

przybyli  radni: H. Sobota, M. Liske. 

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 funkcjonowanie i wykonanie ustawy o 

zamówieniach publicznych w SOSW w Wągrowcu oraz dokonała kontroli wykonania 

budżetu w 2017 roku w Ognisku Pracy  Pozaszkolnej. 

 

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 

przyjęła informację z realizacji zadań przez Inspekcje Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa na terenie powiatu wągrowieckiego, zapoznała się z informacją o 

działalności Kół Polskiego Związku Łowieckiego na terenie powiatu oraz przyjęła 

informację o stanie sanitarno-weterynaryjnym w powiecie wągrowieckim. Ponadto  

Komisja opiniowała materiały na sesję. 

 

Przewodniczący  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Piotr 

Pałczyński przedstawił informację z działalności Komisji w okresie 

międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2. posiedzenia, na których zapoznała 

się z informacją o działalności i pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w 2017 

roku 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 

sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej w powiecie w 2017 roku. Zapoznała się                     

z działalnością Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2017 roku oraz oceniła 

działalność  inspekcji. Ponadto  Komisja opiniowała materiały na sesję.  
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Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Bielecki 

przedstawił informację z działalności Komisji  w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

tym okresie odbyła 2. posiedzenia, na których rozeznała potrzeby edukacyjne 

absolwentów gimnazjów z 2018 roku - kierunki kształcenia, dokonała analizy i oceny 

realizacji zadań statutowych i stanu bazy materialnej w Zespole Szkół nr 1 w 

Wągrowcu. Dokonała   analizy  i oceny  realizacji zadań i stanu materialnego 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu  oraz opiniowała materiały na sesję. 

 

Ad 6 
E. Misiek, Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła informację o działalności w 

2017 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 

Przewodnicząca Rady podziękowała  za przedstawioną informację. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 

Ad 7 

B.Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiła informację o 

statutowej działalności  Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz  realizacji 

programów aktywizacyjnych w 2017 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 
Przewodnicząca Rady podziękowała za przedstawioną informację. 

Informacja  została przyjęta i jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 

Ad 8 

P. Gilewski, Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informację Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji 

epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2017. 

 

M. Osuch Przewodnicząca Rady przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie 

sanitarnym i sytuacji  epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2017. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego  

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji  epidemiologicznej 

powiatu wągrowieckiego za rok 2017 głosowało:14 - za, 0 - przeciw, 0– 

wstrzymujących się nieobecni radni /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,             

M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wągrowieckiego za rok 2017 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
 

 



 

5 

 

Ad 9 

T. Kranc, Starosta Wągrowiecki  przedstawił projekt  uchwały  w sprawie zmiany w 

statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu głosowało: 14. - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni  

/R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 10 

B. Korpowska , dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt   

uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  te zadania w 2018 

roku . 

Starosta przypomniał, że Rada przekazuje ponad 40 tys zł na koszty utrzymania wtz w 

Wągrowcu.  

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  te 

zadania w 2018 roku  głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się,  

nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków  Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na  te zadania w 2018 

roku  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 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 rozliczenia wykorzystania dotacji. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany 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 rozliczenia wykorzystania dotacji głosowało: 13 - za, 0 - przeciw, 

0– wstrzymujących się, nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki, W. Ewertowski/. 
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Uchwała w sprawie  zmiany 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 rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 12 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wapno na realizację zadania . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wapno na realizację zadania głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0– 

wstrzymujących się,  nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wapno na realizację zadania  stanowi załącznik nr 11  do niniejszego protokołu. 

 
Ad 13 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Gminie Damasławek na realizację zadania . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Damasławek na realizację zadania  głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 

0– wstrzymujących się, nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 14 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 

0– wstrzymujących się,  nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki/. 
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Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 15 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  chwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Gminie Wągrowiec  na realizację zadania głosowało:14  - za, 0 - przeciw, 

0– wstrzymujących się, nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec  na realizację zadania stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 16 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  14  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Skoki na realizację zadania głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 

0– wstrzymujących się, nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  

M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu 

i Gminie Skoki na realizację zadania  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad 17 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki 

pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy 

finansowej Miastu i Gminie Gołańcz na realizację zadania  głosowało: 14 - za,                        

0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, 

M. Piechocki,  M. Liske, A. Bielecki/. 
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Uchwała w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu 

i Gminie Gołańcz na realizację zadania stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 

protokołu. 

 
Ad 18 

T. Kranc, Starosta Wągrowiecki przedstawił projekt  uchwały w sprawie  udzielenia 

pomocy finansowej Województwu  Wielkopolskiemu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Województwu  

Wielkopolskiemu  głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni 

radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  M. Liske, A. Bielecki/. 

Uchwała w sprawie   udzielenia pomocy finansowej Województwu  Wielkopolskiemu. 

stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 19 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały  w sprawie zmiany WPF 

na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  13 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 wraz z 

autopoprawką głosowało:13 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni  

/R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki,  M. Liske, A. Bielecki, A. Wieczorek/. 

Uchwała w sprawie  zmiany WPF na lata 2018-2032  stanowi załącznik nr 18 do 

niniejszego protokołu. 
 

Ad 20 

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

budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawką. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z 

autopoprawką głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni 

radni  /R. Woźniak, Ł. Wachowiak, M. Piechocki /. 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok  stanowi załącznik nr 19 

do niniejszego protokołu. 
 

Ad 21 

Interpelacje i zapytania nie zgłoszono. 

 

Ad 22 

Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy.  
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Przewodnicząca Rady M. Osuch złożyła życzenia świąteczne dla całej Rady oraz 

pracowników Starostwa. 

 

Ad 23 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu 

Wągrowieckiego, zamknęła obrady XLI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

               Sekretarz Rady                                           Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                      Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                
 

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

             /Łukasz Wachowiak/                                     /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 
 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 
 

 

 

 

 


