Protokół Nr XLVII / 2018
dwuczęściowej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej I część w dniu 30 października 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 30 października br. o godzinie 15.00, zakończono dnia 12 listopada
o godzinie 18.40.
Obrady I części XLVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady
Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Od godz. 15.00 Rada obradowała w osobowym składzie 18 na ogólny stan 19, co stanowiło kworum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni radni : A.Bielecki /.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokół XLVI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku, został przyjęty
jednogłośnie – 18 za.
Starosta zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu Wągrowieckiego wnoszę o
zmianę w porządku obrad I części XLVII Sesji Rady Powiatu poprzez dodanie:
pkt. 15 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego” - referuje Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu.
oraz pkt. 16 w następującym brzmieniu:
„ Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Wągrowieckiego
w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez wynagrodzenia” – referuje Michał
Piechocki -Wicestarosta.
Pozostałe pkt. porządku obrad XLVLII Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr 17,18.19
(…).
W
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Rada stosunkiem głosów 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący porządek
obrad:
I część w dniu 30 października (wtorek) 2018 r. o godz.15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 15, w sali nr 109.
II –uroczysta część obrad XLVII sesji odbędzie się w dniu 12 listopada (poniedziałek) 2018 roku, o godz.
17.00 - z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i Powstania WielkopolskiegoDroga do wolności.
Zapraszam do auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich przy ul. Klasztornej 17.
Przed rozpoczęciem uroczystej sesji, o godz.16.00, odprawiona zostanie Msza Święta w Kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu (Klasztor).
Porządek obrad I części XLVII sesji RPW:
1. Sprawy regulaminowe :

1.1) otwarcie sesji,
1.2) stwierdzenie kworum,
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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 Przewodniczących komisji rady o pracy między posiedzeniami sesji.
6. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego
w powiecie wągrowieckim.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia.
12.Informacja o złożeniu oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Wągrowieckiego
w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez wynagrodzenia.
17.Interpelacje i zapytania.
18.Wnioski , oświadczenia radnych i wolne głosy.
19.Podziękowania radnym za pracę w kadencji 2014-2018.
Porządek obrad II części XLVII uroczystej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego –
„Droga do wolności” .
20. Wznowienie obrad XLVII uroczystej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego- Droga do wolności.

21. Hymn Polski - Wiktoria Malglarczyk - fortepian, Izabela Rajnik - śpiew.
22. Powitanie Gości i przedstawienie porządku Sesji.
(Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego) .
23.Wystąpienie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca.
24.Wystąpienie Tadeusza Musiała, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919.
25.Wykład okolicznościowy prof. zw. dra hab. Janusza Karwata pt. „Wielkopolan droga do
wolności”.
26.Wykład okolicznościowy Andrzeja Wieczorka pt. „Przebieg powstania wielkopolskiego na
terenie Powiatu Wągrowieckiego”.
27. Wolne głosy.
28. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Ad 1
Jak wyżej.
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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.
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
analizowała realizacji zadań w zakresie kultury i sportu przez Wydział Oświaty (…) w okresie
styczeń-wrzesień 2018 roku.
Wiesław Ewertowski , Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu, przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym.
Komisja w tym okresie odbyła 1. posiedzenie, na którym omawiała założenia do projektu budżetu na
2019 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 informacją o stanie środowiska naturalnego w Powiecie
Wągrowieckim w 2017 roku oraz opiniowała materiały na sesję .
Od godz. 15.50.Rada obraduje w 19 osobowym składzie, na posiedzenie przybył radny A. Bielecki.
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 przyjęła informację o dotacjach na renowację zabytków w 2018 roku, analizowała
działania i przedsięwzięcia promocyjne powiatu ( oświata-kultura-sport i turystyka), przyjęła
informację o imprezach kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych i
współorganizowanych przez Powiat w 2018 roku. Ponadto zapoznała się ze stanem aktualnym i
koncepcjach wsparcia jakości pracy szkół i przedszkoli koordynowanego przez PPP oraz ,opiniowała
propozycje do kalendarza imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na rok 2019. Ponadto
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 funkcjonowaniu Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zdrowia oraz opiniowała materiały na sesję.
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Przewodniczący Komisji podziękował członkom Komisji Zdrowia (…) za udział i pracę w
Komisji oraz za współpracę kierownikom wydziałów i dyrektorom jednostek.
Ad 6
M. Klessa kierownik Wydziału Ochrony Środowiska(…) przedstawiła informację Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego w powiecie wągrowieckim w
formie prezentacji wg. załącznika do protokołu.
Zapytań nie zgłoszono.
Informacja została przyjęta i stanowi ona załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 7
Dyrektorzy szkół i jednostek oświatowych przedstawili informację o stanie realizacji zadań
oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
Iwona Brudz - dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, Jarosław Berendt - dyrektor Zespołu
Szkół nr 1 w Wągrowcu, Maciej Patelski - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców
Wielkopolskich w Wągrowcu, Beata Dobrochowska - Byczyńska - dyrektor Zespołu Szkół nr 2
im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, Katarzyna Dereżyńska - dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, Karol Kruś - dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Wągrowcu, Róża Spychała - dyrektor Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy,
Maciej Durecki - p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w
Antoniewie, Jacek Domagalski
- dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy.
Wszyscy dyrektorzy złożyli serdeczne podziękowania za współpracę ,pomoc i wyrozumiałość Radzie
Powiatu w tej kadencji.
Zapytań nie zgłoszono
Przewodnicząca Rady M. Osuch również podziękowała za przedstawione informacje gratulując
osiągnięć i sukcesów.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 jest załącznikiem nr
6 do protokołu.
Ad 8
Barbara Linetty ,kierownik Wydziału Spraw obywatelskich i Zdrowia omówiła projekt uchwały w
sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok”.
Zapytań nie zgłoszono
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok” głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu
/nieobecni radni; M. Liske, A. Bielecki /.
Uchwała w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok” stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
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Ad 9
M. Klessa ,kierownik Wydziału ochrony Środowiska (…) przedstawiła projekt uchwały w sprawie
skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego. oddalenia skargi
Przewodnicząca Rady odczytała pismo ,które w dniu wczorajszym wpłynęło do Przewodniczącej z
prośbą o oddaleniu głosowania nad skargą wg. załącznika nr 8 do protokołu.
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że w odniesieniu do pisma, które wpłynęło do biura
Przewodniczącej Rady w dniu 30 października 2018 roku z prośbą o oddalenie głosowania nad
skargą, to pismo zostanie poddane analizie i w zależności od jej wyniku skierowane do
odpowiedniego Wydziału bądź do Komisji skarg, wniosków i petycji .
Zapytań nie zgłoszono
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego głosowało:
16 - za, 0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni; A. Bielecki, M. Liske /.
Uchwała w sprawie skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu.
Ad 10
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w
Statucie Powiatu Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego
głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu .
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego 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 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu
pomieszczenia głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu .
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia stanowi
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 12
Starosta T. Kranc oraz Przewodnicząca Rady M. Osuch odczytali informację o złożeniu
oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
Informacje są załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu.
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Ad 13
Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Powiatu
Wągrowieckiego na lata 2018-2032 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 : J. Springer).
Uchwała w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2018-2032 stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu.
Ad 14
Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu
Wągrowieckiego na 2018 wraz z autopoprawką.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok
głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok stanowi załącznik
nr 14 do niniejszego protokołu.
Ad 15
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Zapytań nie zgłoszono
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu
użytkowego głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Ad 16
M. Piechocki, Wicestarosta przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie
udziałów Powiatu Wągrowieckiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez
wynagrodzenia.
Zapytań nie zgłoszono
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu
Wągrowieckiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez wynagrodzenia,
głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu.
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Wągrowieckiego
w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez wynagrodzenia stanowi załącznik nr
16 do niniejszego protokołu.
Ad 17
Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono.
Ad 18
Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy
Radny G. Owczarzak złożył podziękowania za współpracę, za te lata i za ten czas przez trzy kadencje
bycia radnym RPW.
Radny A. Wieczorek podziękował za współpracę członkom w Komisji Rewizyjnej tej kadencji.
Radny W. Ewertowski złożył podziękowania za współpracę radnym i członkom Komisji Finansów
(…) tej kadencji .
Radny P. Pałczyński złożył podziękowania dla radnych minionej kadencji, za wszystko co mnie
z Państwem spotkało. Jak były problemy to należało je rozwiązywać. Chcę powiedzieć , że jako
najmłodszy radny startowałem do rady i jako najmłodszy radny z niej odchodzę . Chcę podziękować
za współpracę Staroście , zarządowi i pracownikom starostwa.
Radny J. Brzostowski złożył podziękowania za 20 lat współpracy z zarządem, starostami.
kierownikami i pracownikami. Dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego.
Radny S. Kida chciałbym złożyć podziękowania dla wszystkich radnych i pogratulować nowo
wybranym radnym i dziękuję za wszystko.
Radny A. Bielecki- serdeczne podziękowania za godne traktowanie siebie nawzajem i za to
szczególnie dziękuję Staroście T. Krancowi i oby udało się wam współistnieć. Bójcie się tylko
niefrasobliwości i głupoty.
Wiceprzewodniczący Rady J. Bielawski- to nie stypa. Chcę podziękować Przewodniczącej Rady,
która wiele mnie nauczyła i Prezesowi PSL, który kiedyś zaproponował , abym został sympatykiem
PSL. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu i gratuluję wszystkim radnym i aby ta atmosfera zgody
trwała, to w powiecie będzie bardzo przyjemnie.
Wiceprzewodniczący Rady K. Migasiewicz - takie chwile są bardzo smutnie i wzruszające.
Dziękuję Wicestaroście M. Piechockiemu, który mnie wpierał i stworzył w SW 2000. Jesteście i
będziecie częścią mojego życia. Gratuluję tym, którzy otrzymali mandat.
P. Majchrzak Wójt gminy Wągrowiec złożył podziękowania w imieniu całej społeczności gminy
Wągrowiec, za całe dobre lata współpracy w zakresie inwestycji. One zawsze przynoszą owoce i chcę
podziękować radnym, którzy reprezentowali gm. Wągrowiec przez te 4 lata . Chcę podziękować
wszystkim radnym. Bardzo gorąco dziękuję, że jesteście samorządem otwartym, żeby można
wspierać te inicjatywy lokalne. Podziękowania z gminy Wągrowiec dla wszystkich radnych. I dla
Pana Starosty i dla zarządu.
Więcej wniosków i oświadczeń nie zgłoszono.
Ad 19
Przewodnicząca M. Osuch w imieniu Rady podziękowała radnym za pracę w kadencji 2014-2018.
Jako Rada pracowaliśmy w dwóch organach jako uchwałodawczy i wykonawczy. Przyłączając się
do głosów przedmówców pragnę podziękować, że za sprawą Przewodniczącego zarządu w jednej
kadencji były realizowane zadania w jednej gminie w innych latach w innej gminie zadania były
realizowane. Serdecznie pragnę podziękować członkom komisji, przewodniczącym komisji.
Serdeczne podziękowania dla pracowników starostwa.
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Starosta T. Kranc, kadencja dobiegła końca , podsumowaniom nie ma końca . Szanowni Państwo
tutaj podziękowania należą się wyborcom, że chciało im się iść do urn .
W imieniu Zarządu Powiatu, chcę Państwu podziękować za rzeczową trudną dyskusję. Dziękuję
wszystkim pracownikom za cierpliwość i słowa uznania dla państwa radnych, że pracownicy bardzo
ciepło wypowiadają się o radzie. Składam podziękowania dla mediów oraz za współpracę z
gminami.
Proszę
przyjąć
podziękowania
od
zarządu
za
współpracę.
Starosta T. Kranc przytoczył słowa wypowiedziane w I kadencji Rady przez ówczesnego
Przewodniczącego Rady Powiatu p. A. Bieleckiego, który powiedział „Różnijmy się, ale różnijmy
się pięknie” .
O godz. 18.50 Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę w posiedzeniu XLVII sesji Rady Powiatu do
dnia 12 listopada 2018 roku do godz. 17.00.
W dniu 12 listopada o godz. 17.00 obrady II części XLVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
wznowiła Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad II części XLVII uroczystej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego –
„Droga do wolności” .
Ad 20
Wznowienie obrad XLVII uroczystej Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, z okazji 100. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości i Powstania Wielkopolskiego- Droga do wolności.
Ad 21

Hymn Polski - Wiktoria Malglarczyk - fortepian, Izabela Rajnik - śpiew.
Ad 22
Powitanie Gości i przedstawienie porządku Sesji (Małgorzata Osuch - Przewodnicząca Rady
Powiatu Wągrowieckiego) .
Ad 23
Wystąpienie Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca.
Ad 24
Wystąpienie Tadeusza Musiała, prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919.
Ad 25
Wykład okolicznościowy prof. zw. dra hab. Janusza Karwata pt. „Wielkopolan droga do wolności”.
Ad 26
Wykład okolicznościowy Andrzeja Wieczorka pt. „Przebieg powstania wielkopolskiego na terenie
Powiatu Wągrowieckiego”.
Ad 27
Wolne głosy.
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Ad 28
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, zamknęła
obrady XLVII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Sekretarz Rady
Powiatu Wągrowieckiego

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wągrowieckiego

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

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

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