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Protokół Nr VII/ 2019 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 27 marca 2019 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 
Sesję rozpoczęto  27 marca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie18.45. 

 

Obrady VII Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie18 na ogólny stan 19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały. 

nieobecni radni: Wiceprzewodniczący Rady A. Banaszyński/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół VI sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 lutego 2019 roku został 

przyjęty jednogłośnie – 18 za.  

 

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

porządek obrad:  

Porządek obrad VII 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 o działalności w 2018 roku Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 7. Informacja o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz 

realizacja programów aktywizacyjnych w 2018 roku. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania w 2019 roku. 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie  Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Wągrowieckim do roku 2021. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej 

powiatu wągrowieckiego za rok 2018. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 
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12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2019-2032.     

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2019 rok. 

14.Interpelacje i zapytania. 

15.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

16.Zakończenie obrad VII 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.  

Przewodnicząca Rady zgłosiła zapytanie dot. arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 

2019/2020 i czy szkoły w powiecie przystąpią do strajku? 

Starosta T. Kranc udzielił stosownych wyjaśnień. 

Więcej 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 funkcjonowania i wykonania budżetu za 2018 

rok w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Antoniewie oraz zapoznała się z 

informacją o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu                                

i realizacji programów aktywizacyjnych w 2018 roku. 

 

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 omawiała 

aktualizację planu WPI i Strategii Rozwoju Powiatu, analizowała koszty 

funkcjonowania szkół 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 2 posiedzenia na których omawiała funkcjonowanie ZOL i DDOM  

oraz  opiniowała materiały na sesję.  
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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 informację o stanie sanitarnym                          

i epidemiologicznym w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok oraz o działalności 

Powiatowego Lekarza Weterynarii za 2018 rok. Ponadto Komisja zapoznała się                         

z działalnością Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za rok 2018 oraz   

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 zapoznała się z informacją o 

funkcjonowaniu i bazie lokalowej Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. Przygotowanie do 

nowego roku szkolnego  2019/2020. Ponadto Komisja  opiniowała materiały na sesję.  

 

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 

E. Misiek, Powiatowy Lekarz Weterynarii omówiła informację o działalności w 2018 

roku Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta i jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7 

B. Korpowska, dyrektor PUP przedstawiła informację o statutowej działalności 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu oraz realizacji programów aktywizacyjnych 

w 2018 roku. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta i jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8 
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła projekt  

uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 

roku. 

 

Noe zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania w 2019 roku głosowało: 17  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się/  nieobecni 

radni: A. Banaszyński, B. Fleming/. 
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Uchwała w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 

roku stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

E. Owczarzak, dyrektor PCPR omówiła projekt  uchwały w sprawie  Programu rozwoju 

pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim do roku 2021. 

 

Nie zgłoszono zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Wągrowieckim do roku 2021  głosowało:17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się/  

nieobecni radni : A. Banaszyński, B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie  Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim 

do roku 2021 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Od godz. 17.47 rada obraduje w 16 osobowym składzie. Obrady opuścili radni                         

G. Bałdyga, P. Kaczmarek. 

 

Ad 10 

P. Gilewski, Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informację o stanie sanitarnym 

i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2018. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch odczytała projekt  uchwały  w sprawie przyjęcia 

informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie 

sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2018. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej 

powiatu wągrowieckiego za rok 2018 głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się/  nieobecni radni: A. Banaszyński, P. Kaczmarek i G. Bałdyga/. 

 

Uchwała w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wągrowieckiego za rok 2018  stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

B. Linetty kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia przedstawiła projekt 

uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 

H. Dąbrowska- Prezes sp. z o.o. Audit Bilans / biegły rewident / odczytała opinię o 

sprawozdaniu finansowym ZOZ w Wągrowcu  za 2018 rok. 
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Radny B. Fleming zgłosił zapytanie dlaczego opinia o sprawozdaniu finansowym ZOZ   

za 2018 jest pozytywna, a nie z zastrzeżeniem. 

 

Pani H .Dąbrowska, biegła rewident wyjaśniła dlaczego opinia jest bez zastrzeżeń tylko 

wyjaśnienia. 

 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za rok 2018 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało: 13 - za,  2 - przeciw, 

1 – wstrzymujących się od głosu /nieobecni radni: G. Bałdyga, P. Kaczmarek,                               

A. Banaszyński /.       

           

Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu   stanowi załącznik nr 10 do niniejszego  

protokołu. 

 

Ad 12 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2032. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2019-2032 głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się (nieobecni radni: G. Bałdyga, P. Kaczmarek, A. Banaszyński). 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego 

na lata 2019-2032 stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

Ad 13 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie 

Powiatu Wągrowieckiego na 2019. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2019 

rok głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się (nieobecni radni:                                       

A. Banaszyński, G. Bałdyga, P. Kaczmarek). 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok stanowi 

załącznik nr 12  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Radna H. Sobota poinformowała  o objeździe autobusu w powiecie wągrowieckim tzw. 

piątka Kaczyńskiego. 
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Więcej wniosków, oświadczeń  radnych i wolnych głosów nie zgłoszono. 

Ad 16 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady VII  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 

 


