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Protokół Nr XLV / 2018 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 25 lipca  2018 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  25 lipca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.00. 

 

Obrady XLV Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Na dzisiejsze posiedzenie sesji Rady Powiatu przybyli prezes Klubu MKS Nielba Wągrowiec wraz  

z zawodnikami Nielba Wągrowiec, którzy podziękowali za miłe przyjęcie i w imieniu władz Klubu 

zarządu przekazali radnym powiatowym szaliki klubowe. To podziękowanie za pomoc finansową, 

dzięki której będą mogli zagrać w I lidze. D. Krupiński  prezes Klubu MKS Nielba Wągrowiec 

zauważył, iż stała się przełomowa sprawa ponieważ  powiat bardzo szybko zareagował na naszą 

prośbę. Klub  związany z powiatem, który wyciągnął do nas pomocną dłoń. To jest Wasza zasługa i  

przełomowa sprawa. Powiem szczerze, że od najmłodszego kibica do najstarszego jesteśmy 

wdzięczni. Dołożymy wszelkich starań abyśmy godnie reprezentowali i promowali powiat 

wągrowiecki i będę usatysfakcjonowany jak zobaczę Was na hali. Od całej społeczności sportowej 

chciałbym podziękować staroście i wicestaroście za wsparcie. Życzę wszystkiego dobrego i 

zapraszam na rozgrywki . Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo.     Przypomnijmy, że Powiat 

Wągrowiecki w ramach promocji Powiatu Wągrowieckiego przez sport, udzielił wsparcia 

finansowego Nielbie Wągrowiec w kwocie 50 000 zł., dzięki tej kwocie zawodnicy MKS Nielba 

będą mogli zagrać w Ilidze. 

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 16 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, 

przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni ; Ł. Wachowiak,                     

M. Liske, W. Ewertowski /. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XLIV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca  2018 roku, został przyjęty 

jednogłośnie – 16 za. 

 

Rada stosunkiem głosów 16 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

  Porządek  obrad  XLV  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 Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku.  

 7.  Informacja Zarządu na temat wykonanych zadań Powiatu Wągrowieckiego w latach 2014-2018.   
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 8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

      w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58  

      w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. 

 9.  Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki   

      Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  

      użytkowego / w budynku przychodni/. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032.   

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.  

13. Interpelacje i zapytania. 

14. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

15. Zakończenie obrad XLV 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. 

 

Od godz. 16.25 Rada obraduje w 17 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji  przybył radny                        

M. Liske. 

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 1. posiedzenie, na którym 

przygotowała sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za I-wsze półrocze 2018 

roku. 

  

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 Wydziału Komunikacji za rok 2017 i 

pierwsze półrocze 2018 roku, dokonała ceny wykorzystania środków finansowych na inwestycje                     

i remonty w jednostkach oświatowych i placówkach prowadzonych przez powiat w 2017 roku                               

i pierwsze półrocze 2018 roku. Ponadto Komisji 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. 
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wyjazdowe posiedzenie i oceniła znaczenie inwestycji i remontów dróg powiatowych dla lokalnych 

społeczeństw, dokonała wizji lokalnej  drogi Łekno-Rąbczyn 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 1. posiedzenie 

na którym dokonała wstępnej analizy wyników naboru do szkół ponadgimnazjalnych 

/ponadpodstawowych na rok szkolny 2018/2019. Oceniła stan wykorzystania miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych oraz  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 1. 

posiedzenie, na którym opiniowała materiały na sesję.  

 

Ad 6 

A. Wieczorek, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił informację o działalności Komisji 

Rewizyjnej za I półrocze 2018 roku. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Wobec powyższego informacja została przyjęta przez Radę i jest załącznikiem nr 5 do protokołu.  

 

Od godz. 17.00  Rada obraduje w 16  osobowym składzie. Z posiedzenia sesji wyszedł radny                   

J. Springer.  

Ad 7 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił informację Zarządu na temat wykonanych zadań Powiatu 

Wągrowieckiego w latach 2014-2018.   

Zapytań nie zgłoszono. 

Wobec powyższego informacja została przyjęta przez Radę i jest załącznikiem nr  6 do protokołu.  

 

Przewodnicząca Rady M. Osuch stwierdziła, że jest to podsumowanie tej kadencji i w tym momencie 

powinniśmy  czuć  satysfakcję,  gdyż widać  wyraźnie realizację  zrównoważonego budżetu  powiatu. 

 

Ad 8 

B. Linetty kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt uchwały w 

sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58  w powiecie wągrowieckim 

na lata 2018-2022”. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w 

powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022” głosowało: 16- za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak, J. Springer, W. Ewertowski /.       

           

Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie 

wągrowieckim na lata 2018-2022”  stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

M. Piechocki - Wicestarosta ,  Przewodniczący  Komisji ds. oceny  raportu (…) przedstawił uchwałę 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie raportu. 

 

Przewodnicząca podziękowała za prace członkom komisji.  

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki  

Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu głosowało: 15 - za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujący 

się od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak, W. Ewertowski, J. Springer /.      

 

Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w 

Wągrowcu na podstawie raportu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił   uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu lokalu  użytkowego / w budynku przychodni/. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu  

użytkowego / w budynku przychodni/ głosowało: 16 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od 

głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak, J. Springer, W. Ewertowski /.       

           

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego / w 

budynku przychodni/   stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany WPF Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2018-2032 wraz z autopoprawką. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 15 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok 

głosowało: 15 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni: Ł. Wachowiak, J. Springer,                      

W. Ewertowski,  A. Wieczorek,). 

 

Uchwała w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032  stanowi załącznik                

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu 

Wągrowieckiego na 2018 wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok 

głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni: Ł. Wachowiak, J. Springer,               

W. Ewertowski,). 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok stanowi załącznik nr 

11 do niniejszego protokołu. 

  
Ad 13 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 14 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy:  

Radny P. Pałczyński  złożył życzenia imieninowe dzisiejszym solenizantom Krzysztofowi i 

Jakubowi. Radny odniósł się  do pomocy finansowej  jakiej powiat udzielił Klubowi MKS Nielba 

Wągrowiec. Chcę powiedzieć, że jako Rada  jednomyślnie  wspomagamy i pokazujemy , że potrafimy 

wspólnie w trudnych momentach razem się zjednoczyć. Są to kwestie oczywiste, są to  aspekty 

wychowawcze i promocyjne, za co bardzo serdecznie dziękuję. 

Przewodnicząca rady poprosiła o uczczenie pamięci minutą ciszy byłej radnej powiatu                                      

I. Wojewódzkiej –Kucz.  

Więcej wniosków i  oświadczeń nie zgłoszono. 

Ad 15 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XLV  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 

 


