Protokół Nr XLIII / 2018
Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej w dniu 30 maja 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 30 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 17.30.
Obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady
Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Od godz.16.00 Rada obraduje w 15-sto osobowym składzie na ogólny stan 19, co
stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały
/nieobecni radni: Ł. Wachowiak, M. Liske, P. Pałczyński, R. Woźniak /.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół XLII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z 25 kwietnia 2018 roku został
przyjęty jednogłośnie – 15 za.
Rada stosunkiem głosów 15 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący
porządek obrad:
Porządek obrad XLIII 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 z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 z dnia 25
stycznia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu
własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na
podstawie raportu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
14. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Ad 1
Jak wyżej.
Ad 2
Jak wyżej.
Od godz. 16.15 Rada obraduje w 17-sto osobowym składzie. Na posiedzenie sesji
przybyli radni R. Woźniak, M. Liske.
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 o zakończonych rozmowach z ratownikami medycznymi,
które zakończyły się sukcesem. Ponadto poinformował o wizycie w Warszawie,
gdzie przebywał na zaproszenie Prezydenta RP A. Dudy z okazji Dnia Samorządu
Terytorialnego.
Starosta poinformował również o partnerskiej wizycie delegacji z Niemiec , która
będzie gościła w powiecie wągrowieckim w dniach 16-19 czerwca br.
Przewodnicząca Rady M. Osuch dopytała o ul. Polną w Skokach, czyja jest ta ulica
gminna czy powiatowa?.
Starosta wyjaśnił, że to ulica gminna.
Więcej 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 badała wykonanie budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2017
rok oraz przygotowała wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi
Powiatu za 2017 rok.
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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 zapoznała
się z prezentacją programu w zakresie ewidencji dróg, omawiała realizację Strategii
Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego oraz opiniowała materiały na sesję.
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 informacją o
funkcjonowaniu ZOZ w Wągrowcu ze szczególnym uwzględnieniem zadań
inwestycyjnych 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 analizowała wykonanie budżetu powiatu
za 2017 rok 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 oceniała stan bazy materialnej i realizację
zadań statutowych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu, dokonała
oceny stanu bazy materialnej i realizacji zadań statutowych przez MOS w Gołańczy.
Komisja ponadto opiniowała materiały na sesję.
Ad 6
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił informację z realizacji Strategii Rozwoju
Powiatu Wągrowieckiego.
Wicestarosta M. Piechocki poinformował o udziale w konferencji dotyczącej strategii
województwa wielkopolskiego na dalsze lata. Strategia powiatu wągrowieckiego jest
zbieżna i kończy się właściwie prawie w tym samym czasie , co strategia województwa
i należy się zastanowić nad pracami nad nową strategią powiatu .
Radny W. Ewertowski; z informacji płynie takie zobowiązanie, co Pan starosta
przedstawił , aby był zrównoważony rozwój i faktycznie za strategię powiatu należy
się zabrać jak najszybciej oczywiście przy udziale wszystkich organizacji i uczestniczyć
w tych ustaleniach wojewódzkich.
Więcej Zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady M. Osuch podziękowała za przedstawione sprawozdanie i
stwierdziła, że sprawozdanie zostało przyjęte.
Informacja z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego jest załącznikiem
nr 5 do protokołu.
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Ad 7
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie
wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz
Gminy miejskiej
Wągrowiec.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny na cele publiczne nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec głosowało15 - za, 0 - przeciw,
0– wstrzymujących się, nieobecni radni /Ł. Wachowiak, P. Pałczyński, G.Owczarzak,
K. Migasiewicz /.
Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia
28 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy
miejskiej Wągrowiec stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad 8
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
nr XXVII/190/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków
finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na
potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do
współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 z dnia 25
stycznia 2017 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu
własnego na realizację zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego
przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania ze środków
dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata
2014-2020 głosowało:16 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni
/Ł. Wachowiak, P. Pałczyński, G. Owczarzak /.
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację
zadania pt. "Zakup wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
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Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu do współfinansowania ze środków dostępnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9
M. Piechocki, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Komisji
doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny
sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na
podstawie raportu głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni
radni /Ł. Wachowiak, P. Pałczyński,/.
Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji
ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie
raportu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF
na lata 2018-2032 .
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 głosowało: 17 - za,
0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni /Ł. Wachowiak, P. Pałczyński/.
Uchwała w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Ad 11
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 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z
autopoprawką głosowało:17 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się, nieobecni radni
/Ł. Wachowiak, P. Pałczyński /.
Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok stanowi załącznik nr 10
do niniejszego protokołu.
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Ad 12
Interpelacje i zapytania nie zgłoszono.
Ad 13
Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
Starosta T. Kranc poinformował , że w miesiącu czerwcu br. rozpoczynamy rozmowy
na temat Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Zarząd proponuje przeznaczyć kwotę
na Budżet Obywatelski 600 tys. zł i zadania w trzech kategoriach. W czerwcu będzie
więcej szczegółów i będziemy rozmawiać.
Radny W. Ewertowski zapytał o realizację tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
Starosta odpowiedział , że BO na 2018 jest realizowany zgodnie z planem rzeczowym.
Więcej wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.
Ad 14
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego,
zamknęła obrady XLIII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

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

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

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