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Protokół Nr XLVI / 2018 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 26 września  2018 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto  26 września   br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 17.30. 

 

Obrady XLVI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady Małgorzata 

Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 18  na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, 

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

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XLV sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku, został przyjęty 

jednogłośnie – 18 za. 

 

Rada stosunkiem głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek 

obrad:  

  Porządek  obrad  XLVI  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 Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu i realizacji zadań rzeczowych za  

      pierwsze półrocze 2018 roku. 

 7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie,  

      restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

      znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

      Wągrowieckiego. 

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

      30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

      w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 9.  Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku  w sprawie  

      określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

      Niepełnosprawnych  przeznaczonych na te zadania w 2018. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/321/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w  

      sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu 

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. 
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15. Zakończenie obrad XLVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Ad 1 
Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami. Ponadto odczytała 

pisma mieszkańców skierowanych do Rady wg. załączników. 

Zapytań nie zgłoszono.  

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

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 2. posiedzenia, na których 

analizowała wykonanie budżetu powiatu w I-wszym półroczu 2018 oraz dokonała kontroli realizacji 

zadań statutowych w zakresie opieki nad młodzieżą w MOW w Antoniewie. 

  

Wiesław Ewertowski , Przewodniczący  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 wykonaniu 

budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

zapoznała się z informacją o funkcjonowaniu i perspektywie rozwoju transportu publicznego w 

powiecie wągrowieckim . 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. 

Posiedzenie,  na którym zapoznała  się z informacją zarządu o realizacji budżetu za I półrocze 2018 

oraz omawiała wnioski do projektu budżetu na 2019 rok. Komisja  ponadto   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 realizacji zadań statutowych i potrzeb materialnych ZS nr 2 w Wągrowcu, 

przyjęła informację o stanie organizacyjnym szkół  i placówek prowadzonych przez powiat 

wągrowiecki . Odbyła spotkanie konsultacyjno-informacyjne z wybranymi podmiotami życia 

sportowego i turystyki  oraz  opiniowała materiały na sesję. 
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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 Zarządu o wykonaniu budżetu powiatu za 

pierwsze półrocze 2018 i realizacji zadań inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem szpitala 

powiatowego  oraz  opiniowała materiały na sesję.  

 

Ad 6 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła informację Zarządu Powiatu z wykonania budżetu 

powiatu i realizacji zadań rzeczowych za pierwsze półrocze 2018 roku. Informacja szczegółowo była 

przedstawiana na posiedzeniach komisji stałych RPW. Pani skarbnik odczytała uchwałę RIO w 

Poznaniu wyrażająca opinię  z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Opinia ta jest pozytywna. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady podziękowała  p. skarbnik za przedstawioną informację a Zarządowi za 

realizację budżetu i za  pozytywną ocenę  przez RIO. 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

Ad 7 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…)  przedstawiła projekt  uchwały w sprawie określenia 

zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego głosowało:                

17 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni Ł. Wachowiak,                                        

K. Migasiewicz /.       

           

Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej 

ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego  stanowi załącznik nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy omówiła projekt uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  głosowało: 18 - za,  0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni; Ł. Wachowiak  /.       
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Uchwała  w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 9 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt uchwały 

zmieniającej  Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku  w sprawie określenia rodzaju 

zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na te zadania w 2018. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku  w 

sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  przeznaczonych na te zadania w 2018 głosowało: 18 - za,  0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni; Ł. Wachowiak  /.       

           

Uchwała  zmieniająca  Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku  w sprawie określenia 

rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na te zadania w 2018,  stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu 

 

Ad 10 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/321/2018 

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu 

Wielkopolskiemu 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/321/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu głosowało: 18 - za,  0 - 

przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni;  Ł. Wachowiak /.       

           

Uchwała w sprawie  zmiany Uchwały Nr XLI/321/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu 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  17  radnych. 

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

głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni radni : Ł. Wachowiak, M. Liske). 

 

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

nr 10 do niniejszego protokołu. 
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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  18 radnych. 

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

głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni radni: Ł. Wachowiak ). 

 

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 J. Springer  zaproponował , by w dobie obchodów 100.lecia odzyskania  przez Polskę 

niepodległości, przywrócić trochę  historii  i upamiętnić admirała Floty Wojennej , Józefa Huberta 

Urnug. Bowiem na ziemi pałuckiej , zaledwie kilka kilometrów od granicy powiatu wągrowieckiego 

spędził wiele lat swego życia i  cyt. „Polskę ukochał ponad wszystko, niemieckiego zapomniał                             

1 września 1939 (…)”. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  również poparła pomysł przedmówcy , aby  zainteresować się tą 

postacią. 

Więcej wniosków i  oświadczeń nie zgłoszono. 

Ad 15 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła 

obrady XLVI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                               Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                            Rady Powiatu Wągrowieckiego 

                                                                                                                

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

             /Łukasz Wachowiak/                                                         /Małgorzata Osuch/ 

 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 

 

 

 


