Protokół Nr XLII / 2018
Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 25 kwietnia br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.40.
Obrady XLII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady
Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Rada obraduje w 18 osobowym składzie na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, przy
którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni:
J. Brzostowski/.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół XLI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 28 marca 2018 roku został przyjęty
jednogłośnie – 18 za.
Rada stosunkiem głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący
porządek obrad:
Porządek obrad XLII 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. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2017 rok”.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów
pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok
2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu
Wągrowieckiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu .
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wągrowiecki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu
Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji
zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej
w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do
ul. Lipowej w Wągrowcu”.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
19. Zakończenie obrad XLII 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 poinformował również o stanowisku ratowników medycznych w Wągrowcu,
które przedstawiają pisma Wojewody Wielkopolskiego , oświadczenie ratowników
medycznych (…) wg. załącznika nr 4 do protokołu. Starosta poinformował, że nie
widzi zagrożenia bezpieczeństwa dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego.
Poinformował również o uroczystości w której uczestniczył - wręczenie Wawrzynu
Pracy Organicznej dla p. I. Wojewódzkiej - Kucz, byłej radnej powiatu, przyznanej
przez Stowarzyszenie Unii Wielkopolan na wniosek Starosty Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona
załącznik nr 5 do protokołu.
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Gościem sesji była dr Mirosława Rutkowska - Krupka - Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Radni m. in. wysłuchali sprawozdania z realizacji
programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego oraz przekazała krótką informację o
działaniach województwa .
Radny A. Wieczorek zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącej Sejmiku o
zwrócenie się do dyrektora WZDW w sprawie usunięcia resztek powycinanych drzew
i gałęzi ze względu na bezpieczeństwo uczestników dróg ponieważ przy drogach
wojewódzkich po wycince zostały.
Pani M. Rutkowska-Krupka przyjęła do wiadomości prośbę i przekaże dyrekcji WZDW
celem realizacji.
Radny W. Ewertowski poprosił również o usuniecie pozostawionych po wycince
resztek przy drodze wojewódzkiej na trasie Wągrowiec -Gniezno. Ponadto zapytał na
jakim etapie jest inwestycja na drodze Krajenka droga S5 przez Gniezno do
Bydgoszczy?.
Wiceprzewodnicząca Sejmiku wyjaśniła, że ten tytuł nie wypadł z inwestycji i w tym
roku przystąpimy do przetargu, także realizacja nastąpi.
Przewodnicząca Rady M. Osuch podziękowała za przedstawione informacje .
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 wykonanie uchwał Zarządu Powiatu za I-wszy
kwartał 2018 roku oraz kontrolowała wykonanie budżetu w 2017 roku w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Wągrowcu.
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 przyjęła
informację z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność
skarbu państwa i w lasach prywatnych, zapoznała się z tematem wody polskie i
stopniem zaawansowania zalewu gołanieckiego. Komisja omawiała nadwyżkę
budżetową oraz jej podział. 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
realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego 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 z działalności
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Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2017 roku oraz opiniowała materiały na
sesję.
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 przyjęła informację o wysokości
ostatecznej subwencji oświatowej na 2018 rok oraz oceniła wykorzystanie budżetu za
2017 rok w zakresie działań Komisji. Spotkała się z przedstawicielami uczniów i ich
opiekunami działającymi w szkolnych kołach wolontariatu. Ponadto Komisja przyjęła
informacje o projektach konkursowych realizowanych przez organizacje pozarządowe
dofinansowywane przez powiat w 2017 roku oraz odbyła spotkanie konsultacyjnoinformacyjne z wybranymi organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie
opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Komisja ponadto opiniowała materiały na
sesję.
Ad 6
B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła
sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2017 rok”.
Zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady M. Osuch podziękowała za przedstawione sprawozdanie i
stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za 2017 rok” jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 7
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła
sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów
pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok
2017.
Zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady M. Osuch podziękowała za przedstawione sprawozdanie
i stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte.
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz efektów
pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim za rok 2017
jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 8
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła projekt
uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu
Wągrowieckiego głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni
radni /J. Brzostowski /.
Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 9
B. Senger, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie omówiła projekt
uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,
0– wstrzymujących się: nieobecni radni /J. Brzostowski, T. Kranc/.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego
protokołu.
Ad 10
E. Walewska-Szyjka, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny
rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu .
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu głosowało: 16 - za, 0 - przeciw,
0– wstrzymujących się, nieobecni radni / J. Brzostowski, T. Kranc, R. Woźniak /.
Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu.
Ad 11
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia głosowało:17 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni
radni /J. Brzostowski, A. Wieczorek/.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12
E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt
uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Wągrowiecki głosowało:17 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni
/A. Wieczorek, J. Brzostowski/.
Uchwała w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, stanowi załącznik nr 12
do niniejszego protokołu.
Ad 13
T. Kranc, Starosta Wągrowiecki omówił projekt uchwały w sprawie delegowania
dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku.
Komisja Bezpieczeństwa i Komunikacji delegowała radnego G. Owczarzaka i radnego
K. Migasiewicza do prac w komisji.
Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu
W. Ewertowski zgłosił kandydaturę S. Kidy do prac w tej komisji.
Radny S. Kida zrezygnował z kandydowania.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu
Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku głosowało: 18 - za, 0
- przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni /J. Brzostowski /.
Uchwała w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego
do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu.
Ad 14
M. Piechocki, Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie
miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego
przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa
ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”.
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Radny P. Pałczyński zapytał, co się stanie, gdy po przetargu koszt zadania przewyższy
kwotę zaplanowaną na inwestycje, co wtedy ?
Starosta T. Kranc wyjaśnił, że zostało podpisane porozumienie i trzeba dotrzymywać
ustaleń zawartych w porozumieniu. Ostateczne decyzje będziemy podejmować na
forum Rady Powiatu. Nie mamy wpływu na przetargi i miasto Wągrowiec też nie ma
na to wpływu. Nie można i nie wypada i nie odmawiać pomocy finansowej .
Radny P. Pałczyński wyjaśnił, nie jestem przeciwnikiem udzielenia pomocy finansowej
ale zapytałem w trosce o finanse powiatu.
Więcej nie zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji
zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w
Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul.
Lipowej w Wągrowcu” głosowało: - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni
radni /J. Brzostowski /.
Uchwała w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania
Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w
Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do
ul. Lipowej w Wągrowcu” stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 15
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką.
Radny P. Pałczyński zgłosił zapytanie do autopoprawki dlaczego zdjęto kwotę z
rozbudowy ul. Nad Nielbą w Wągrowcu i czy Zarząd będzie podejmował decyzję
o ogłoszeniu przetargu celem realizacji inwestycji ?.
Starosta T. Kranc wyjaśnił dlaczego taka sytuacja nastąpiła , a kwota będzie uzupełniona
na realizację inwestycji rozbudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu po przetargu z innych
dróg. Po ogłoszeniu przetargu wznowimy rozmowy. Założenie zarządu jest takie ,aby
realizacje tego zadania rozpocząć w 2019 roku.
Więcej zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką
głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni /J. Brzostowski/.
Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 stanowi załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu.
Ad 16
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok wraz z autopoprawką.
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Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z
autopoprawką głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni
/J. Brzostowski /.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu.
Ad 17
Interpelacje i zapytania nie zgłoszono.
Ad 18
Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
Radny S. Kida złożył podziękowanie dla PZD w Wągrowcu z szybką reakcję w sprawie
drogi Popowo - Kuszewo w gminie Skoki i prośba, aby na bieżąco lustrować te drogi z
uwagi na warunki atmosferyczne, by te drogi były przejezdne.
Ponadto poprosił o ustawienie znaku ograniczającego prędkość na ul. Parkowej w
Skokach.
Starosta T. Kranc wyjaśnił, że informacja z Powiatowego Zarządu Dróg jest taka, iż od
dzisiaj tj.25.04.br. jest inwestycja realizowana i firma wchodzi na plac budowy.
Ad 19
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego,
zamknęła obrady XLII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

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

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

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