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Protokół Nr VI/ 2019 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 27 lutego 2019 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 
Sesję rozpoczęto  27 lutego  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 18.15. 

 

Obrady VI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

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. I. Tyll, B. Fleming, P. Kaczmarek/ 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokoły IV i V sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 stycznia i 22 lutego  

2019 roku zostały przyjęte jednogłośnie – 16 za.  

Starosta T. Kranc zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu Powiatu 

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

dodanie: 

pkt.  14   w  następującym   brzmieniu: 

„ Podjęcie  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu”, 

pkt.  15   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej                                  

dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

pkt.  16   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy”. 

oraz pkt.  17   w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu”. 

 

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

18,19,20. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad  

z proponowaną  zmianą. 

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

porządek obrad:  

Porządek obrad VI sesji: 

1.Sprawy regulaminowe: 

   1.1)  otwarcie sesji, 
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   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 realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg za 2018 rok. 

 7.  Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta  

      Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i   

      bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok. 

 8.  Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego  

      Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu  

      Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok.  

  9. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  w  

      Wągrowcu.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii  

      Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace  

      konserwatorskie (…) . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Parafii  

      Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace  

      konserwatorskie (…). 

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

      lokalu użytkowego  z p. I. Wójcik. 

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

       lokalu użytkowego  z p. J.Domagałą. 

14.  Podjęcie  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

      w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu”.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej         

      dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych  

      w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy”.    

17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  

      powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w  

      Wągrowcu.    

18.Interpelacje i zapytania. 

19.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

20.Zakończenie obrad VI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego.  

 

Ad 1 

Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 
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Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami /wg 

załącznika nr 3 do protokołu/. 

 

Od godz. 16.16 Rada obraduje w 18 osobowym składzie. Na posiedzenie przybyli  radni 

P. Kaczmarek, B. Fleming. 

 

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 2 

posiedzenia, na których dokonała kontroli realizacji zadań przez Wydział Komunikacji  

za 2018 rok oraz dokonała kontroli Zarządu Powiatu w zakresie gospodarowania 

mieniem powiatu. 

 

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 na których analizowała 

opłacalność inwestycji CO w ZS nr 2 w Wągrowcu oraz   opiniowała  materiały na sesję.  

  

Sekretarz  Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, Grzegorz Bałdyga   

przedstawił informację z działalności komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

tym okresie odbyła 2 posiedzenia na których omawiała  formy wspierania osób 

niepełnosprawnych przez Powiat Wągrowiecki oraz  opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, Grzegorz Bałdyga  

przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

tym okresie odbyła 2 posiedzenia, na których przyjęła informacje o bezpieczeństwie 

mieszkańców powiatu ocena i analiza przez Komendę Powiatową Policji i Komendę 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz zapoznała się z informacją o przebiegu 

realizacji zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg za rok 2018 oraz 

przebiegu zimowego utrzymania dróg. Komisja ponadto opiniowała  materiały na sesję.   

 

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Michał Liske 

przedstawił informację o działalności Komisji  w okresie międzysesyjnym. Komisja w 

tym okresie odbyła 2 posiedzenia, na których przyjęła informacje o funkcjonowaniu i 

bazie lokalowej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Przygotowanie do nowego roku 

szkolnego  2019/2020. Ponadto Komisja  opiniowała materiały na sesję.  
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Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek  przedstawił 

informację o działalności Komisji  w okresie międzysesyjnym. Komisji nie obradowała 

ponieważ nie było takiej potrzeby. 

  

Ad 6 

R. Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu przedstawił informację o 

realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg za 2018 rok. 

Radna I. Szewczykowska zgłosiła zapytanie  czy można na terenie Damasławka 

usytuować dodatkowe przejście dla pieszych  

Dyrektor R.Torz  wyjaśnił dlaczego nie może być usytuowane  w miejscu, o które 

wnioskuje radna. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta i jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7 

M. Sławińska, Komendant Komendy Powiatowej Policji  przedstawiła  sprawozdanie z 

działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Przewodnicząca Rady M. Osuch odczytała projekt  uchwały w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z 

informacją o stanie porządku i  bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  

bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 

0 – wstrzymujących się/  nieobecni radni  I. Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i  bezpieczeństwa w Powiecie 

Wągrowieckim za 2018 rok stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Z. Dziwulski, Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej przedstawił  

sprawozdanie z działalności Komendanta PPSP  w Wągrowcu .Podziękowania Andrzej 

Woźnicki –prezes Powiatowego OSP w Wągrowcu. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch odczytała projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia 

sprawozdania  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o 

stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

za 2018 rok.  

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok głosowało:18 - za, 

0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się/ nieobecni radni: I.Tyll/ 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania  Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w 

zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2018 rok stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 9 

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt  

uchwały  w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu.  

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  w 

Wągrowcu głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się./nieobecni radni                                

I. Tyll /. 

 

Uchwała w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu stanowi 

załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

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

udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła 

w Mieścisku na prace konserwatorskie (…) . 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie 

(…)  głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni :I. Tyll /. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Michała Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie (…)  stanowi załącznik nr   

9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

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

udzielenia dotacji  celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i 

Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie (…). 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 
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Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace 

konserwatorskie (…) głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się/nieobecni 

radni ; I. Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji  celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie (…)  stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

R. Kubisz, Sekretarz  Powiatu przedstawił projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy  najmu lokalu użytkowego  z p. I. Wójcik. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

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

lokalu użytkowego  z p. I. Wójcik głosowało:18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się/ nieobecni radni; I. Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  najmu lokalu 

użytkowego  z p. I. Wójcik stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego  z p. J. Domagałą. 

Zapytań nie zgłoszono  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

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

lokalu użytkowego  z p. J. Domagałą głosowało: 18- za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się/nieobecni radni; I.Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego  z p. J. Domagałą stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

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

zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu.  

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu 

głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się  /nieobecni radni; I. Tyll/. 

 

. 
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Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 

Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu stanowi załącznik nr 13 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

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

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej   dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w 

Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu . 

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej  dla Młodzieży 

im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu głosowało: 18 - za, 0 

- przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni;  I. Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława 

Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu  stanowi załącznik nr 14 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

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

zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Karola 

Libelta w Gołańczy .      

Zapytań nie zgłoszono. 

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się/ nieobecni radni;  I. Tyll/. 

 

Uchwała w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole 

Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt  uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 
Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 
głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się/ nieobecni radni; I. Tyll/. 
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Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni 

użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu stanowi 

załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 18 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 19 

Na dzisiejszej sesji  radnym zostały przedłożone  druki oświadczeń majątkowych. 

Przewodnicząca Rady poinformowała i przypomniała o obowiązku złożenia oświadczeń 

w nieprzekraczalnym w terminie tj. do dnia 30 kwietnia br. z rok ubiegły wraz z dwoma 

kopiami PIT za 2018 rok. 

Więcej wniosków, oświadczeń  radnych i wolnych głosów nie zgłoszono. 

Ad 20 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady VI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 


