Protokół Nr II / 2018
Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego
odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku
w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu
Sesję rozpoczęto 28 listopada br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 17.20.
Obrady II Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady
Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.
Rada obraduje w 16 osobowym składzie na ogólny stan 19, co stanowiło kworum,
przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. nieobecni radni:
/J. Springer, G. Bałdyga, B. Fleming/.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Protokoły XLVII z 30 października (cz. I ) i 12 listopada br. (cz. II) oraz z I sesji Rady
Powiatu Wągrowieckiego z 19 listopada 2018 roku zostały przyjęte jednogłośnie – 16
za.
Rada stosunkiem głosów 16 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący
porządek obrad:
Porządek obrad II sesji :
1. Sprawy regulaminowe :
1.1) otwarcie sesji,
1.2) stwierdzenie kworum,
1.3) przyjęcie protokołów z poprzednich 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. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego
7. Podjęcie uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do
podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu
Wągrowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i
przechowywanie pojazdów w 2019 roku .
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
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12.Interpelacje i zapytania.
13.Wnioski , oświadczenia radnych i wolne głosy.
14.Zakończenie obrad II Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Ad 1
Jak wyżej.
Ad 2
Jak wyżej.
Ad 3
Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami wg
załącznika 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
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Justyna Michalska przedstawiła informację z
działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła
1. posiedzenie , na którym analizowała projekt budżetu powiatu na 2019 rok oraz
przygotowywała projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Przewodniczący Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu,
Wiesław Ewertowski przedstawił informację z działalności Komisji w okresie
międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 posiedzenia. Komisja analizowała
projekt budżetu powiatu na 2019 rok, przygotowywała projekt planu pracy na 2019 rok
oraz opiniowała materiały na sesję.
Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Iwona Tyll
przedstawiła informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w
tym okresie odbyła 1. posiedzenie, na którym analizowała projekt budżetu powiatu na
2019 rok oraz opiniowała materiały na sesję.
Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Krystyna Urbańska
przedstawiła informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w
tym okresie odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowała projekt budżetu na 2019 rok
oraz opiniowała materiały na sesję.
Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Michał Liske
przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 1
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posiedzenie, na którym dokonała analizy projektu budżetu powiatu na 2019 rok oraz
opiniowała materiały na sesję.
Ad 6
Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania i
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej
Przewodniczącego.
Przewodnicząca Rady Powiatu, zaproponowała na przewodniczącego komisji radnego
Piotra Kaczmarka, na wiceprzewodniczącego L. Zdrzałkę, na sekretarza
Szewczykowską Irenę ,członek Iwona Tyll. Rada Powiatu ustaliła skład ww. komisji
oraz zaakceptowała wybór radnych na ww. funkcje podejmując stosowną uchwałę.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało: 16 - za, 0 przeciwnych, 0 - wstrzymujących się od głosu.
Uchwała w sprawie powołania i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
oraz wyboru jej Przewodniczącego wraz z głosowaniem imiennym stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu
Ad 7
Wiceprzewodnicząca Rady K. Urbańska przedstawiła projekt uchwały w sprawie
upoważnienia do podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego
Rady Powiatu Wągrowieckiego.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do
podpisywania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu
Wągrowieckiego głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podpisywania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 8
R. Borowski, kierownik Wydziału Komunikacji omówił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów
pływających w 2019 roku.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2019 roku głosowało:
16 - za, 0 - przeciw, 0– wstrzymujących się.
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Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków
lub innych obiektów pływających w 2019 roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu.
Ad 9
R. Borowski, kierownik Wydziału Komunikacji omówił projekt uchwały w sprawie
ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2019
roku .
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i
przechowywanie pojazdów w 2019 roku głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0–
wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie
pojazdów w 2019 roku stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 10
M. Piechocki, Wicestarosta omówił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia
Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Zapytań nie zgłoszono.
Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych.
Za przyjęciem uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało: 14 - za, 0 - przeciw,
2– wstrzymujących się.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Ad 11
Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok.
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.
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Ad 12
Interpelacje i zapytania nie zgłoszono.
Ad 13
Przewodnicząca Rady M. Osuch poinformowała o zmianie terminu uroczystej sesji,
która miała odbyć się w grudniu br. na luty 2019 roku.
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Poinformowała również o konieczności złożenia przez radnych
oświadczeń
majątkowych, które winny być złożone w terminie 30 dni od chwili złożenia
ślubowania/druki oświadczeń zostały radnym przedłożone/.
Więcej wniosków, oświadczeń radnych i wolnych głosów nie zgłoszono.
Ad 14
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego,
zamknęła obrady II Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Sekretarz Rady
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Rady Powiatu Wągrowieckiego

......................................
/Halina Sobota/

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

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

5

