Protokół Nr XLIV / 2018
Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej w dniu 27 czerwca 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 27 czerwca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 19.15.
Obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata
Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 15 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni ; Ł.Wachowiak,
W. Ewertowski, P. Pałczyński, M. Liske /.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół XLIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku, został przyjęty
jednogłośnie – 15 za.
Starosta T. Kranc zgłosił wniosek ;
Na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego wnoszę o zmianę w porządku
obrad XLIV Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie:
pkt. 17 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok”
oraz pkt. 18 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 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”.
Pozostałe pkt. porządku obrad XLIV Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr 19,20,21.
W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad z proponowaną zmianą.
Rada stosunkiem głosów 15 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek
obrad:
Porządek obrad XLIV 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. Przedstawienie protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2017 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
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10.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania
nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw".
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na
odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w
kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego
spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
13.Przyjęcie informacji Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
14. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2017 rok:
14.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2017 rok,
14.2) przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,
14.3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z
wykonania budżetu za 2017 rok,
14.4) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie
udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu o tym wniosku,
14.5) dyskusja,
14.6) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok18. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 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.
19.Interpelacje i zapytania.
20.Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy.
21.Zakończenie obrad XLIV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Ad 1
Jak wyżej.
Ad 2
Jak wyżej.
Ad 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami.
Zapytań nie zgłoszono.
Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
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Od godz. 16.30 Rada obraduje w 16 osobowym składzie. Na posiedzenie Sesji przybył radny
M. Liske.
Ad 4
Starosta T. Kranc poinformował radnych o pracy Zarządu między sesjami Rady Powiatu
Wągrowieckiego.
Starosta poinformował radnych o piśmie skierowanym do zarządu i Przewodniczącej Rady od
pracowników PZD w Wągrowcu. Była rozmowa z pracownikami i w tej chwili jest
przeprowadzona kontrola w jednostce o wynikach której Starosta poinformuje Radę.
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
dokonała kontroli i analizy działania Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu w zakresie zwalczania
bezrobocia w I-wszym półroczu 2018r oraz omawiała pozyskiwanie i wykorzystanie zewnętrznych
środków finansowych przez wydziały starostwa.
Stanisław Kida, Sekretarz Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu,
przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie
odbyła 2. posiedzenia, na których zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu ZOZ w zakresie
stanu realizacji planu finansowego i inwestycji, omawiała wykonanie budżetu za 2017 rok 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 rolą lokalnych stowarzyszeń w krzewieniu tradycji, kultury,
postaw patriotycznych, zapoznała się z działalnością Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach
oraz opiniowała materiały na sesję .
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Andrzej Bielecki przedstawił
informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2. posiedzenia
na których dokonała oceny stanu bazy materialnej i realizacji zadań statutowych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, przyjęła informację o zadaniach remontowoinwestycyjnych w zakresie doposażenia szkół i placówek planowanych do końca roku 2018. Ponadto
Komisja 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 sprawozdaniu finansowym ZOZ za
2017 rok oraz wynikach kontroli w ZOZ w Wągrowcu oraz opiniowała materiały na sesję.
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Ad 6
M. Piechocki - Wicestarosta , Przewodniczący Komisji ds. kontroli ZOZ w Wągrowcu, przedstawił
protokół z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2017 rok, wg. załącznika nr 5 do
protokołu.
Przewodnicząca Rady M. Osuch dopytała o materiały, które radni otrzymali na sesji dot. szkoleń dla
personelu.
P. Bury, dyrektor ZOZ wyjaśnił, że jest to realizacja wniosków pokontrolnych.
Zapytań nie zgłoszono.
Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za przedstawioną informację. Protokół z kontroli jest
załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 7
B. Linetty kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.

rok

2017

H. Dąbrowska- Prezes sp. z o.o. Audit Bilans / biegły rewident / odczytała opinię o sprawozdaniu
finansowym ZOZ w Wągrowcu za 2017 rok.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się
od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak, P. Pałczyński, W. Ewertowski /.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8
P. Bury, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu przedstawił projekt uchwały w sprawie
pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Radny G. Owczarzak, odniósł się do sytuacji w szpitalu i tak jak parlamentarzyści , są posłowie,
którzy głosują za, ale się nie cieszą. Ja idąc śladem parlamentarzystów będę za, ale nie będę się
cieszył. Rachunek strat pokryje organ założycielski. Mówi się że, nie musi być w ten sposób, że
szpital musi być w powiecie. Nie zanosi się na zrównoważenie budżetu szpitala. Wydatki i
przychody nie są jednakowe. Perspektywy nie są dobre. Być może lekarstwem będzie zwiększenie
finansowania szpitali. To jest w mojej ocenie jedyna szansa, aby sytuacja ZOZ-u się zmieniła w
najbliższych latach. Ale muszą być określone warunki przede wszystkim dyscyplina finansowa. Być
może pojawi się jakiś pomysł na to w jaki sposób wydatki zrównoważyć z dochodami.
Starosta T. Kranc odniósł się do wypowiedzi radnego G. Owczarzaka i przytoczył trochę historii z
lat ubiegłych. Przypomnijmy sobie powstawanie powiatów i reforma służby zdrowia. W latach
następnych reorganizacja szpitala i dostosowywanie do wymogów. Natomiast przyszedł rok 2017 i
długo zapowiadania reforma; sieci szpitali i ryczałtowe finansowanie. Mieliście państwo okazje
śledzić sytuację szpitala, która się rysowała nieciekawie. Cały czas jest niedoszacowanie w szpitalach
i jest niepłacone za nadróbki, kontraktowanie też jest niewystarczające. Chcę powiedzieć, że opinia
o szpitalu się poprawiła i właściwie oprócz tej jednej negatywnej opinii pracowników PZD nie
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słyszałem w opinii publicznej, że szpital w powiecie nie jest potrzebny. Kadrę mamy, pomysły
mamy, przyzwolenie społeczne mamy. Czekamy ,być może coś się zmieni i z czasem sytuacja się
poprawi.
Przewodnicząca M. Osuch odniosła się do wypowiedzi przedmówców. Panie radny Owczarzak
mówiąc , że szpital sam sobie zgotował ten los nie można mówić społeczeństwu , bo na to ma wpływ
wiele czynników. Jest to sytuacja bardzo złożona. Szpital jest potrzebny. Będę też głosować za, ale
nie będę się cieszyć. Ogromne nadzieje pokładam do zmiany systemu fnansowania.
Nie było zapytań
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 1 – wstrzymujący się od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak,
P. Pałczyński, W. Ewertowski /.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Nie było zapytań.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł.Wachowiak,
W. Ewertowski, P. Pałczyński, J. Springer, J. Brzostowski/.
Uchwała w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi załącznik
nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10
K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw".
Nie było zapytań .
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania
nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw" głosowało: 14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni
W. Ewertowski, J. Springer, Ł. Wachowiak, P. Pałczyński, T. Kranc,/.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw"
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
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Ad 11
K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt uchwały w sprawie
określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których
ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru
obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół i placówek
niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
Nie było zapytań.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 14 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i
kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych głosowało:
14 za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni A. Wieczorek, W. Ewertowski,
T. Kranc, P. Pałczyński, Ł. Wachowiak/.
Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12
M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
Nie było zapytań
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu
Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej
rozliczania głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni
W.Ewertowski, T.Kranc, P.Pałczyński, Ł.Wachowiak/.
Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 13
Andrzej Wieczorek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację z wykonania
budżetu powiatu za 2017 rok wg. załącznika nr 12 do protokołu.
Zapytań nie zgłoszono
Przewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła, że informacja została przyjęta.
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Ad 14
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok:
14.1) Skarbnik Powiatu D. Królczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2017 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag, nie było zapytań, /sprawozdanie
wg załącznika nr 13 do protokołu/.
14.2 A. Bosacka –z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…) przedstawiła informację o stanie mienia
powiatu wągrowieckiego. Informacja o stanie mienia powiatu wągrowieckiego jest załącznikiem nr
14 do protokołu.
14.3 Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok. Opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu , która jest pozytywna i jest załącznikiem nr 15 do protokołu.
14.4 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, A. Wieczorek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Wniosek jest
załącznikiem nr 16 do protokołu.
Przewodniczący Komisji przedstawił również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Poznaniu o tym wniosku. Opinia jest załącznikiem nr 17 do protokołu.
14.5 Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem:
Radna K. Urbańska w imieniu klubu PSL chciałabym w kilku słowach przedstawić opinie o realizacji
budżetu. Zarząd Powiatu budżet za 2017 rok realizowany był w zakresie inwestycji, oświaty,
infrastruktury z zachowaniem płynności finansowej w zawiązku z tym członkowie Klubu Radnych
Powiatu PSL pozytywnie zaopiniowali wykonanie budżetu i będą za udzieleniem absolutorium dla
Zarządu.
Radny A. Wieczorek Klub Radnych Powiatu SW 2000, będzie za udzieleniem absolutorium dla
Zarządu Powiatu.
Radny G. Owczarzak w imieniu Klubu Radnych PO myślę, że wykonanie budżetu można ocenić w
dwóch płaszczyznach. Wykonywanie zgodnie z zasadami poprawnie tak, żeby się wszystko
zgadzało i technicznie budżet został dobrze zrealizowany, co potwierdziła pozytywna opinia RIO.
Druga płaszczyzna to dla mieszkańców, co udało się zrealizować i że są pieniądze w budżecie i jeśli
chodzi o ten zakres to niewątpliwie można zaliczyć do pewnych osiągnięć , choćby oświata wydatki
są dobrze realizowane w działaniach różnorakich i całej infrastruktury oświatowej i inwestycyjnej
niewątpliwie edukacja jest tą jasną stroną budżetu i winniśmy być zadowoleni. Z całą uwagą była
decyzja o modernizacji i budowie szpitala. Takie są oczekiwania mieszkańców. Rada działania chce
podjąć i środki były na to przeznaczone , wydatki na infrastrukturę drogową, każdy zrobiony metr
drogi cieszy. Natomiast po stronie zakresu niezadowolenia mogą być zadania, które wymagają
pełnego rozwiązania są drogi, gdyż każde zadanie drogowe jest wyzwaniem, a do tego celu droga
daleka. Oczekiwania mieszkańców zawsze są większe niż możliwości budżetowe. Póki co, nas na
to nie stać mając świadomość znaczenia tej potrzeby. Tak samo szpital z chęcią podejmujemy
decyzję o rozbudowie mimo , że straty z lat ubiegłych pokrywamy. Może część z nas jest sceptyczna.
Podsumowując w 2017 roku, udało się budżet dobrze zrealizować w związku z tym Klub PO będzie
za udzieleniem absolutorium dla Zarządu.
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Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch zamknęła dyskusję i ogłosiła przystąpienie do podjęcia
uchwały.

14.6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok. Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu za 2017 rok.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodnicząca Rady M. Osuch ogłosiła głosowanie.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok głosowało: 16 - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących
się od głosu /nieobecni radni; Ł. Wachowiak, P. Pałczyński, W. Ewertowski /.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu za 2017 rok stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Ad 15
Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok i otworzyła dyskusję w ww. sprawie.
Nikt z radnych nie zgłosił uwag.
Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok głosowało:
16 - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł.Wachowiak,
W. Ewertowski, P. Pałczyński/.
Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu.
Starosta T. Kranc w imieniu Zarządu Powiatu podziękował Radzie Powiatu za umożliwienie
realizacji budżetu. Podziękował opiniom podsumowującym i pracy komisji. Bez państwa pracy nie
byłoby możliwości realizacji budżetu. Starosta złożył podziękowania pracownikom starostwa
i wszystkim pracownikom jednostek organizacyjnych powiatu za pomoc w realizacji budżetu, czego
efektem jest dzisiejsze udzielone absolutorium. Podziękował członkom zarządu za cierpliwość
i wyrozumiałość oraz Pani skarbnik i sekretarzowi powiatu z wsparcie w realizacji budżetu.
Przewodnicząca Rady M. Osuch pogratulowała Zarządowi udzielonego absolutorium, za
konstruktywną współpracę na posiedzeniach komisji. Złożyła podziękowania pani Skarbnik za
realizację całego budżetu i złożyła podziękowania wszystkim pracownikom.
Ad 16
Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch przedstawiła projekt uchwały w sprawie
miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego.

ustalenia
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Nie było zapytań.
Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego.
głosowało: 15- za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak,
W. Ewertowski, P. Pałczyński, T. Kranc/.
Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Ad 17
Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Wągrowieckiego na 2018.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok
głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni: Ł. Wachowiak, P. Pałczyński,
W. Ewertowski,).
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok stanowi załącznik nr
21 do niniejszego protokołu.
Ad 18
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 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.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 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: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się
(nieobecni radni: Ł. Wachowiak, W. Ewertowski, P. Pałczyński, T. Kranc/.
Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 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 22 do niniejszego protokołu.
Ad 19
Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono.
Ad 20
Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono.
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Ad 21
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła
obrady XLIV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Sekretarz Rady
Powiatu Wągrowieckiego

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

......................................
/Łukasz Wachowiak/

..........................................
/Małgorzata Osuch/

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