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Protokół Nr IX/ 2019 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 29 maja 2019 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 
Sesję rozpoczęto  29 maja  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 17.40. 

 

Obrady IX Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

 

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 17 na ogólny stan 19, co 

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

nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół VIII sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku został 

przyjęty jednogłośnie – 17 za.  

 

Rada stosunkiem głosów 17 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła następujący 

porządek obrad:  

 Porządek  obrad IX  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. Podjęcie  uchwały   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 7. Podjęcie  uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 8.  Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny 

 sytuacji ekonomiczno-  finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie raportu. 

 9. Podjęcie  uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Wągrowcu. 

10. Podjęcie  uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w 

Gołańczy  i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy. 



 

2 

 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i 

likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w 

Wągrowcu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

13. Podjęcie  uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla 

Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk .dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

14. Podjęcie  uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019 roku. 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki. 

16. Podjęcie  uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania. 

17. Podjęcie  uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania  Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2019-2032.     

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

20.Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych. 

21. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się 

wieloletniej prognozy finansowej za  pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej 

instytucji kultury. 

22. Interpelacje i zapytania. 

23. Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

24. Zakończenie obrad IX 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/. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 
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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 badała wykonanie budżetu Powiatu Wągrowieckiego w 2018 

roku, przygotowała sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 

2018 rok oraz przygotowała wniosek do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu za 2018 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, na których zapoznała 

się z informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok, zapoznała się z 

informacją o funkcjonowaniu ZOZ w zakresie stanu realizacji planu finansowego i 

inwestycji 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 zapoznała się z informacją o bieżącej 

działalności i funkcjonowania DPS w Srebrnej Górze   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 1  posiedzenie, na którym zapoznała się z informacją z działalności 

Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2018 rok  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 oceniała stan bazy materialnej i realizację 

zadań statutowych Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie oraz   

opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek  przedstawił 

informację o działalności Komisji  w okresie międzysesyjnym. Komisja tym okresie 

odbyła 1 posiedzenie, na którym analizowała  pismo  dotyczące działania dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy oraz wypracowała stanowisko 

dotyczące niniejszego pisma. 
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Ad 6 

E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

przedstawiła projekt  uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Powiatu Wągrowieckiego. 
 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

Wągrowieckiego głosowało: 17  - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się./ nieobecni 

radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 7 

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

uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w 

Wągrowcu. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej  w Wągrowcu głosowało:  17 - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej  w 

Wągrowcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 8 

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

uchwały w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-  finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie 

raportu. 

Radny W. Ewertowski  zgłosił wniosek o uzupełnienie składu Komisji i dopisanie                     

Ł. Wachowiaka, którego Komisja Finansów (…) wytypowała   jako  członka  do prac 

w komisji doraźnej. 

Nie zgłoszono zapytań  

 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny 

sytuacji ekonomiczno -  finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na 

podstawie raportu głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 1 – nie głosujący ./ nieobecni radni:  

M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno -  finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie 

raportu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

A. Łasecka , referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt   

uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w 

Wągrowcu. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych 

w Wągrowcu głosowało: 17  - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się./ nieobecni radni:  

M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława 

Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu 

stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 10 

A. Łasecka, referent w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt  uchwały 

w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  i likwidacji 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w 

Gołańczy  i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy głosowało:                 

17  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. 

Fleming/. 

 

Uchwała uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  

i likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 
 

Ad 11 

A. Łasecka, referent w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt  

uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły  

Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i 

likwidacji Szkoły  Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu 

głosowało: 17  - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się./ nieobecni radni:  M. 

Piechocki,  B. Fleming/. 
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Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły  

Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu stanowi załącznik 

nr 10 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 12 

A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały 

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Stanisława  

Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych im. Stanisława  Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się. /nieobecni radni:  

M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. 

Stanisława  Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu stanowi 

załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 13 

A. Łasecka, referent w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały                  

w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk .dr. Stanisława Kulińskiego w 

Wągrowcu. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla 

Młodzieży w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk .dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu głosowało: 17 - za, 0 – przeciw,                                            

0 – wstrzymujących się./ nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży w 

Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk .dr. Stanisława Kulińskiego 

w Wągrowcu stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 14 

A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt   uchwały 

w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie  

powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019 roku. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych na terenie  powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019 roku głosowało: 
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17  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się, nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. 

Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 

terenie  powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019 roku stanowi załącznik nr 13 do 

niniejszego protokołu. 
 

Ad 15 

A. Łasecka, referent w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji  

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu 

wspierania edukacji  uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,  0 – wstrzymujących się. 

/nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji  uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 16 

A. Łasecka, referent w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt  uchwały 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  i 

wykorzystania. 

 

Nie zgłoszono zapytań  

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,                        

0 – wstrzymujących się./ nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i 

placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania  i wykorzystania stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 17 

P. Kaczmarek, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał projekt   

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka  

Socjoterapii w Gołańczy. 

 

Nie zgłoszono zapytań  
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Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania  Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka  Socjoterapii w Gołańczy głosowało: 17 - za, 0 - przeciw,                  

0 – wstrzymujących się. /nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania  Dyrektora Młodzieżowego 

Ośrodka  Socjoterapii w Gołańczy stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 18 

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 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2019-2032 głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się. / nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego 

na lata 2019-2032 stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Ad 19 

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 17 radnych. 

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

rok głosowało: 17  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /nieobecni radni:                          

M. Piechocki,  B. Fleming/.               

 

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

załącznik nr 18 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 20 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie emisji obligacji komunalnych. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji 

komunalnych głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się./ nieobecni radni:  

M. Piechocki,  B. Fleming/. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych  stanowi 

załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Ad 21 

Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła uchwałę  w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze 
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półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego 

zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 17  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania  budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy 

informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i 

samorządowej instytucji kultury głosowało: 17 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących 

się. /nieobecni radni:  M. Piechocki,  B. Fleming/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania  budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji 

kultury stanowi załącznik nr 20  do niniejszego protokołu. 

 

Ad  22 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 23 

Przewodnicząca Rady M. Osuch poprosiła przewodniczących komisji stałych i 

sekretarzy o przejrzenie protokolarzy z posiedzeń komisji i ich uzupełnienie.  

Więcej wniosków, oświadczeń  radnych i wolnych głosów nie zgłoszono. 

 

Ad  24 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady IX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 

 


