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Protokół Nr I / 2018 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku 

w sali  nr 109  Starostwa Powiatowego 

w Wągrowcu 

 

Sesję rozpoczęto 19 listopada 2018 roku o godz. 16.00, zakończono o godz. 19.30. 

 

Wszystkich radnych i gości powitała najstarsza wiekiem radna, Halina Sobota, 

otwierając I sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

W obradach uczestniczyło 19 radnych na ogólny stan 19, co stanowiło kworum, przy 

którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

W I Sesji Rady Powiatu uczestniczyli również goście. 

 

Przed przystąpieniem do wykonania mandatu radni złożyli ślubowanie. 

 

Wszyscy radni złożyli ślubowanie odczytując rotę ślubowania. 

 

Przewodnicząca obrad odczytała zaproponowany przez Komisarza Wyborczego  

porządek obrad I sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

Radny Tomasz Kranc zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 

Wągrowieckiego wnoszę o zmianę w porządku obrad I  Sesji Rady Powiatu poprzez 

dodanie: 

pkt.  6   w  następującym   brzmieniu: 

„ Wybór sekretarza obrad Sesji Rady ” –  Przewodniczący  prosi  o  zgłaszanie  

kandydatów.     

 pkt.  7   w  następującym   brzmieniu: 

„Wybór  Starosty  Wągrowieckiego ” – 

 pkt.  8   w  następującym   brzmieniu: 

„uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty” - na wniosek Starosty zgłasza kandydata. 

 pkt.  9   w  następującym   brzmieniu: 

„uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego” na wniosek 

Starosty zgłasza kandydatów. 

pkt.  10   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej  

działania oraz wyboru jej Przewodniczącego” - referuje Przewodniczący  Rady. 

 pkt.  11   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru 

jej Przewodniczącego” - referuje Przewodniczący Rady. 

 pkt.  12   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji , określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego”-  referuje Przewodniczący Rady. 
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 pkt.  13   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy  określenia przedmiotu jej  działania oraz 

wyboru jej Przewodniczącego” -  referuje Przewodniczący Rady. 

pkt.  14   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego” -  referuje Przewodniczący Rady. 

oraz pkt.  15   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty 

Wągrowieckiego”  -  referuje Przewodniczący Rady. 

 

Pozostałe pkt. porządku obrad  I Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie nr 16. 

 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad z proponowaną  zmianą. 

 

Rada Powiatu przyjęła następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3.Sprawy regulaminowe 

    3.1 stwierdzenie kworum, 

    3.2 przedstawienie  porządku obrad. 

4.Wybór Przewodniczącego Rady : 

    4.1 zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady, 

    4.2 wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru   

          Przewodniczącego Rady, 

    4.3 przeprowadzenie tajnego głosowania 

4.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Przewodniczącego Rady Powiatu. 

5. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 

    5.1 zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczących Rady, 

    5.2 wybór komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyboru   

          Wiceprzewodniczących  Rady, 

    5.3 przeprowadzenie tajnego głosowania 

5.4 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczących  Rady Powiatu. 

6. Wybór sekretarza obrad Sesji Rady -  Przewodniczący  prosi  o  zgłaszanie  

kandydatów.     

7. Wybór  Starosty  Wągrowieckiego. 

     7.1 zgłaszanie kandydatów, 

     7.2 komisja skrutacyjna 

     7.3 przeprowadzenia głosowania 

     7.4 odczytanie uchwały w sprawie wyboru Starosty. 

8. uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty. 

     8.1 na wniosek Starosty zgłoszenie kandydata, 

     8.2 komisja skrutacyjna 

     8.3 przeprowadzenia głosowania 

     8.4 odczytanie uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 

9. uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego.  

      9.1 na wniosek  Starosty zgłaszanie kandydatów, 

      9.2 komisja skrutacyjna 

      9.3 przeprowadzenia głosowania 

      9.4 odczytanie uchwały w sprawie wyboru  członków Zarządu Powiatu . 
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10.Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej  

działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

11. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru 

jej Przewodniczącego. 

12. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji , określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego. 

13.Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy  określenia przedmiotu jej  działania oraz 

wyboru jej Przewodniczącego. 

14. Podjęcie uchwały  w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

15.Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty 

Wągrowieckiego.   

16.Zakończenie obrad I sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.    

 

Ad.1,2 

 

Jak wyżej 

 

Ad 3 

3.1 Przewodnicząca obrad radna senior – Halina Sobota poinformowała, że zgodnie z 

art. 14 Ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu 

wybiera ze swego grona Przewodniczącego bezwzględną większością głosów w 

obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

Głosowanie bezwzględną większością oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który 

uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, 

czyli 50% ważnie oddanych głosów plus jeden ważnie oddany. 

 

Przystąpiono się do procedury zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady. 

 

Radny Tomasz Kranc zgłosił z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego kandydaturę 

Małgorzaty Osuch na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

przybliżając jednocześnie członkom Rady sylwetkę kandydata. 

 

Radna Małgorzata Osuch wyraziła zgodę na kandydowanie.  

 

3.2 Przewodnicząca obrad zaproponowała radnym powołanie Komisji Skrutacyjnej. 

Zaproponowała również, aby wybrana Komisja działała do końca I sesji.  

Wniosek Przewodniczącej został przyjęty. 

 

Do składu Komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

 

- radny Andrzej Wieczorek z ramienia „Samorządność Wągrowiecka 2000” 

zgłosił kandydaturę radnego Leszka Zdrzałkę, 

- radny Jerzy Springer z ramienia Koalicji Platformy Obywatelskiej zgłosił 

kandydaturę radnego Piotra Kaczmarka,  
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- radny Robert Woźniak z ramienia PSL zgłosił kandydaturę radnego Łukasza 

Wachowiaka, 

- radna Halina Sobota z ramienia PiS zgłosiła kandydaturę radnego Bogdana 

Fleminga. 

 

W/w radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 

 

Powyższy skład Komisji Skrutacyjnej został przez Radę przyjęty. 

 

Przewodnicząca zarządziła krótką przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 

Skrutacyjnej. 

 

Po ukonstytuowaniu się komisji jej Przewodniczącym został radny Bogdan Fleming. 

 

3.3 Przed rozpoczęciem głosowania, Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał  

propozycję sposobu głosowania. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

 

Przewodniczącą Rady Powiatu Wągrowieckiego została wybrana w głosowaniu tajnym 

radna Małgorzata Osuch. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4 

Przewodnicząca senior odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego 

Rady Powiatu. 

 

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu stanowi załącznik   nr 3 

do niniejszego protokołu. 

 

Przewodnicząca obrad, radna Halina Sobota poprosiła nowo wybraną Przewodniczącą 

Rady Powiatu Wągrowieckiego o dalsze prowadzenie obrad sesji  i pogratulowała 

wyboru. 

 

 

Ad 5 

Przewodnicząca Rady Powiatu przystąpiła do procedury wyboru 

Wiceprzewodniczących.  

 

Kandydatów na Wiceprzewodniczących zgłosili: 

- radny Andrzej Wieczorek z ramienia „Samorządności Wągrowieckiej 2000” 

podał kandydaturę radnego – Andrzeja Banaszyńskiego, przedstawiając sylwetkę 

kandydata; 

- radna Iwona Tyll z ramienia PSL podała kandydaturę radnej – Krystyny 

Urbańskiej oraz przedstawiła charakterystykę kandydata. 

 

Więcej kandydatów nie zgłoszono. 
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W/w radni wyrazili zgodę na kandydowanie. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

 

W wyniku głosowania w I turze Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu 

Wągrowieckiego zostali radni: 

- Andrzej Banaszyński – 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, 

- Krystyna Urbańska  – 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący się. 

 

Protokół z Komisji Skrutacyjnej stanowi  załączniki nr 4 do protokołu sesji. 

 

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu stanowi załącznik 

nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6 

Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie kandydatów na sekretarza obrad 

sesji. 

Wobec braku zgłoszeń kandydatów, Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch zgłosiła 

kandydaturę radnej Haliny Sobota. 

 

Radna Halina Sobota wyraziła zgodę na kandydowanie. 

 

Rada Powiatu stosunkiem głosów 19 za wybrała na sekretarza obrad sesji radną Halinę 

Sobota. 

 

Ad 7 

Przewodnicząca obrad poinformowała, że zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera ze swego grona Starostę 

bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu 

Rady w głosowaniu tajnym. Głosowanie bezwzględną większością oznacza, że przyjęty 

zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych 

ważnie oddanych głosów, czyli 50% ważne oddanych głosów plus jeden ważnie oddany.  

 

Przystąpiono do procedury zgłaszania kandydatów na Starostę Wągrowieckiego. 

 

Radny Robert Woźniak z ramienia PSL zgłosił kandydaturę radnego Tomasza Kranca 

na stanowisko Starosty Wągrowieckiego. 

 

Radny Tomasz Kranc wyraził zgodę na kandydowanie. 

  

Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał  

propozycję sposobu głosowania. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Starostą Wągrowieckim został wybrany w głosowaniu tajnym radny Tomasz Kranc, 

uzyskując poparcie wszystkich radnych. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
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Uchwała w sprawie wyboru Starosty Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad 8 

Przewodnicząca obrad poinformowała radnych, że Wicestarostę wybiera się na wniosek 

Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego 

składu rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym zwróciła się do nowo 

wybranego Starosty Wągrowieckiego o przedstawienie kandydatury na stanowisko 

Wicestarosty. 

 

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc zgłosił kandydaturę radnego Michała 

Piechockiego na stanowisko Wicestarosty. 

 

Radny Michał Piechocki wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał  

propozycję sposobu głosowania. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Wicestarostą został wybrany w głosowaniu tajnym radny Michał Piechocki, uzyskując 

poparcie 18 za, 0 wstrzymujących przy 1 głosie przeciwnym. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

Uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9 

Przewodnicząca obrad poinformowała radnych, że członków Zarządu Powiatu wybiera 

się na wniosek Starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym zwróciła się 

do nowo wybranego Starosty Wągrowieckiego o przedstawienie kandydatur na 

członków Zarządu Powiatu. 

 

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc zgłosił kandydatury radnych: Jerzego Springera , 

Andrzeja Wieczorka i Roberta Woźniaka na członków Zarządu Powiatu. 

 

Starosta przedstawił pokrótce sylwetki wszystkich kandydatów. 

 

Radni Jerzy Springer, Andrzej Wieczorek i Robert Woźniak wyrazili zgodę na 

kandydowanie. 

 

Przed rozpoczęciem głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej podał  

propozycję sposobu głosowania. 

 

Propozycja została przyjęta. 

 

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie. 

 

Zarząd Powiatu został wybrany w głosowaniu tajnym w następującym składzie:  
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Jerzy Springer uzyskując poparcie 18 za, 0 wstrzymujących przy 1 głosie przeciwnym. 

Andrzej Wieczorek uzyskując poparcie 17 za, 0 wstrzymujących przy 2 głosach 

przeciwnych. 

Robert Woźniak uzyskując poparcie 17 za, 0 wstrzymujących przy 2 głosach 

przeciwnych. 

 

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Uchwała w sprawie wyboru członków Zarządu stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

W tym miejscu Starosta Tomasz Kranc podziękował w imieniu członków Zarządu za 

wybór i powierzone zaufanie.  

 

Ad 10 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę  w sprawie 

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu Rady Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz 

wyboru jej przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady Powiatu,  zaproponowała na przewodniczącego komisji radnego 

Wiesława Ewertowskiego. Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji oraz zaakceptowała 

wybór radnego  W. Ewertowskiego na jej przewodniczącego podejmując stosowną 

uchwałę. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Rady Powiatu, określenia 

przedmiotu jej działania oraz wyboru jej przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - 

przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu.  

 

Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu Rady Powiatu, określenia przedmiotu 

jej działania oraz wyboru jej przewodniczącego wraz z głosowaniem imiennym  stanowi 

załącznik nr  12 do niniejszego protokołu 

 

Ad 11 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę w sprawie 

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu   i Turystyki, 

określenia przedmiotu jej działania, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na przewodniczącego komisji radnego Michała 

Liske. Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji oraz zaakceptowała wybór radnego                 

M. Liske  na jej przewodniczącego podejmując stosowną uchwałę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od 

głosu.  
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Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego  wraz 

z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę w sprawie 

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, 

określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na przewodniczącego komisji radnego Grzegorza 

Bałdygę. Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji oraz zaakceptowała wybór radnego 

G. Bałdyga na jej przewodniczącego podejmując stosowną uchwałę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od 

głosu.  

 

Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego 

wraz z głosowaniem imiennym  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu 

 

Ad 13 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę w sprawie 

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku 

Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała na przewodniczącego komisji radną Iwonę Tyll. 

Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji oraz zaakceptowała wybór radnej I. Tyll  na  

przewodniczącą komisji  podejmując stosowną uchwałę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz 

wyboru jej Przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - przeciwnych,  0 - wstrzymujących 

się od głosu.  

 

Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

Przewodniczącego wraz z głosowaniem imiennym  stanowi załącznik nr 15 do 

niniejszego protokołu 
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Ad 14 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę w sprawie 

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej 

Przewodniczącego. 

Przewodnicząca Rady  zaproponowała na przewodniczącego komisji radną Justynę 

Michalską. Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji oraz zaakceptowała wybór radnej 

J. Michalskiej  na jej przewodniczącą podejmując stosowną uchwałę. 

 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało: 19 - za, 0 - przeciwnych, 0 - 

wstrzymujących się od głosu.  

 

Uchwała w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz 

wyboru jej Przewodniczącego wraz z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 16 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przedstawiła uchwałę w sprawie  

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego. 

 

Nie zgłoszono zapytań. 

Przystąpiono do głosowania. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty 

Wągrowieckiego głosowało: 19 - za, 0 - przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu.  

 

Uchwała w sprawie  ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego  

wraz z głosowaniem imiennym stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknął obrady I Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

            / Halina Sobota /                                                          /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                  Protokolantka 

 

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

                /Mariola Substyk/ 

 


