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Protokół Nr XX / 2020 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w  zdalnie dniu 24 czerwca  2020 roku 

 

Sesję rozpoczęto  24 czerwca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie 20. 20. 

 

Obrady zdalne XX 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 stan19, co 

stanowiło kworum, przy którym Rada mogła obradować i podejmować uchwały /nieobecni 

radni: T. Kranc, P. Kaczmarek/. 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Protokół XIX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku został przyjęty 

jednogłośnie –  17 za wg. załącznika  nr 3 do protokołu. 

 

Radny B. Fleming zapytał , czy otrzyma odpowiedź na zadane pytania, które zostały 

skierowane do  dyrektora ZOZ w Wągrowcu. Wicestarosta M. Piechocki , wyjaśnił, że 

odpowiedzi musi udzielić dyrektor ZOZ. Treść wypowiedzi do odsłuchania na stronach 

www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Wicestarosta M. Piechocki zgłosił wniosek na podstawie § 15 ust. 5 pkt 2 Statutu 

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

dodanie: pkt. 15 w następującym brzmieniu: 

„ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 

roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014-2020”  

pkt.  16  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020”.  

pkt.  17  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego”. 

oraz pkt.  18  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu”. 

Pozostałe pkt. porządku obrad XX Sesji Rady Powiatu otrzymują kolejno po sobie numery 

porządkowe   nr 19, 20, 21. 

W związku z tym wnoszę o przegłosowanie porządku obrad  

z proponowaną  zmianą. 

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

porządek obrad wg załącznika  nr 4 do protokołu. 

http://www.wagrowiec.pl/
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Porządek  obrad X X  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.  Informacja  Starosty o wykonaniu uchwał Rady Powiatu i pracy Zarządu  między Sesjami.  

 5.  Informacja  z prac komisji Rady  o pracy między posiedzeniami sesji. 

 6.  Przedstawienie protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 

rok. 

 7.  Podjęcie  uchwały w sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, 

wchodzącej w skład  Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 

terenie powiatu wągrowieckiego. 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania 

dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich  pobrania i wykorzystania. 

10. Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok: 

       10.1  przedstawienie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok, 

       10.2 debata, 

       10.3 podjęcie uchwały w sprawie  wotum zaufania. 

11. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 

2019  rok: 

       11.1) przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania 

budżetu za 2019 rok, 

       11.2)   przedstawienie informacji o stanie mienia Powiatu,  

       11.3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu za 2019 rok, 

       11.4)   informacja Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok oraz 

przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie  

udzielenia  Zarządowi  Powiatu  absolutorium i opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu o tym wniosku,  

      11.5)   dyskusja, 

      11.6)   podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu  Powiatu za 2019 rok.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2020- 2032.     

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2020 rok . 

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 

roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 

2014-2020. 

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 
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17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego. 

18.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu. 

19.Interpelacje i zapytania. 

20.Wnioski, oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

21.Zakończenie obrad XX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

  

Ad 1 
Jak wyżej. 

 

Ad 2  

Jak wyżej. 

 

Ad 3 

Przewodnicząca Rady Małgorzata Osuch poinformowała o pracy między sesjami. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Od godz. 16.30 Rada obraduje w 18 osobowym składzie , w posiedzeniu sesji uczestniczy  

radny P. Kaczmarek. 

 

Ad 4 

Wicestarosta M. Piechocki  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 6 

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 wykonania budżetu  za I kwartał 2020 roku przez WTZ w 

Wągrowcu, w tym informacji o realizacji zadań statutowych oraz badała wykonanie budżetu 

oraz realizacji zadań przez Wydział Komunikacji za 2019 rok. 

   

Od godz. 16.50 rada obraduje w 19 osobowym składzie. Na posiedzenie sesji przybył Starosta 

T. Kranc. 

Wiesław Ewertowski, Przewodniczący  Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii 

Rozwoju Powiatu, przedstawił informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. 

Komisja w tym okresie odbyła 2 zdalne  posiedzenia, na których  zapoznała się z raportem o 

stanie finansowych ZOZ w Wągrowcu oraz zapoznała się z realizacją zadań oraz współpracy 

placówek Bursy Szkolnej nr 1 i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. Ponadto Komisja 

zapoznała się z informacją o wykonaniu budżetu za 2019 rok 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 zdalne  posiedzenia, na których zapoznała się z wynikami kontroli oraz sytuacja finansową 
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szpitala, zagrożenia i wnioski. Zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa sanitarnego wód i 

kąpielisk w powiecie wągrowieckim przed zbliżającym się sezonem wakacyjnym oraz 

opiniowała materiały na sesję . 

 

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

informację o pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2. 

posiedzenia na których zapoznała się z informacją o zadaniach remontowo-inwestycyjnych w 

zakresie doposażenia szkół i placówek planowanych do końca 2020 roku 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 zdalne  posiedzenia, na których analizowała wnioski kontroli ZOZ w 

Wągrowcu  oraz  raport finansowy ZOZ, zapoznała się z raportem o stanie powiatu oraz 

informacją o wykonaniu budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień w zakresie działania Komisji Zdrowia (…). Ponadto Komisja 

opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Piotr Kaczmarek poinformował, że 

Komisja  odbyła 1 zdalne posiedzenie, na którym  analizowała  petycję w interesie publicznym 

(…) oraz skargę na działalność ZOZ w Wągrowcu. 

 

Ad 6 

M. Piechocki - Wicestarosta ,  Przewodniczący  Komisji ds. kontroli  ZOZ                                                    

w Wągrowcu, przedstawił protokół z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 

2019 rok, wg. załącznika nr 7 do protokołu. 

Radny B. Fleming zapytał o sytuację szpitala powiatowego (…), cała treść zapytania do 

odsłuchania  na stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

Więcej zapytań nie zgłoszono. 

Przewodnicząca Rady Powiatu podziękowała za przedstawioną informację i stwierdziła, że 

informacja została przyjęta. 

 

Od godz. 17.00 Rada obraduje w 19 osobowym składzie , w posiedzeniu sesji uczestniczy  

Starosta T. Kranc. 

Ad 7 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt   uchwały w 

sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, wchodzącej w skład  Zespołu 

Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

Nie było zapytań 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II 

stopnia dla Dorosłych, wchodzącej w skład  Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

głosowało: 19 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu.     

           

Uchwała w sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, wchodzącej w skład  

Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 8 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu przedstawiła projekt  uchwały w 

sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego. 

Nie było zapytań 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na 

terenie powiatu wągrowieckiego głosowało: 19 - za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od 

głosu.       

           

Uchwała w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

wągrowieckiego stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt  uchwały w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i 

placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich  pobrania i 

wykorzystania. 

Nie było zapytań. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania                                   

i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich  pobrania i wykorzystania głosowało:             19- 

za,  0 - przeciw, 0 – wstrzymujący się od głosu.     

           

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 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 10 do niniejszego protokołu. 

     

Ad 10 

Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok: 

       10.1 R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił raport o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 

2019 rok, zapytań nie zgłoszono. 

       10.2 debata –  radna I. Tyll  przedstawiła stanowisko radnych  PSL. Radni  po zapoznaniu 

się z raportem o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok stwierdzają, że  raport został 

przygotowany szczegółowo i merytorycznie dlatego będziemy głosować za wotum zaufania dla 

Zarządu Powiatu. 

Radna J. Michalska przedstawiła stanowisko radnych Klubu SW 2000 . Radni  po zapoznaniu 

się z raportem o stanie Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok, radni będą za udzieleniem wotum 

zaufania dla Zarządu Powiatu. 

       10.3 Przewodnicząca Rady Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia 

Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania .  

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum 

zaufania głosowało: 18- za,  0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się od głosu.       

     

Uchwała w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania. 

stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu. 
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Ad 11 

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  za 

2019  rok: 

11.1)   Skarbnik Powiatu D. Królczyk  przedstawiła  sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. Nikt z radnych nie wniósł uwag, nie było 

zapytań, /sprawozdanie wg załącznika nr 12 do protokołu/. 

11.2  A. Bosacka –kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła  

informację o stanie mienia powiatu wągrowieckiego. Nie było zapytań.  Informacja o stanie 

mienia powiatu wągrowieckiego jest załącznikiem nr  13 do protokołu. 

 

11.3 Skarbnik Powiatu, D. Królczyk przedstawiła  opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok. Opinia  Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu , która jest pozytywna i jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

  

11.4 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, J. Michalska  przedstawiła informację z wykonania 

budżetu powiatu za 2019 rok oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wągrowieckiego 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium. Wniosek jest załącznikiem nr 15 do 

protokołu. 

Przewodnicząca Komisji przedstawiła również pozytywną opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku. Opinia jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 

11.5 Przewodnicząca Rady Powiatu otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem: 

 

Radny G. Bałdyga przedstawił stanowisko radnych PO, że radni będą  głosować za udzieleniem 

absolutorium dla Zarządu Powiatu. Budżet został  zrealizowany  z ogromną dbałością . 

 

Wiceprzewodnicząca  Rady K. Urbańska przedstawiła stanowisko radnych Klubu  PSL, że  

radni Klubu PSL będą   głosować  za uchwałą  w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 

Powiatu za 2019 rok, gdyż realizacja budżetu jest to  wspólne dzieło Nas wszystkich. Gratulacje  

dla Zarządu , że mino szeregu wyzwań jakie są na powiecie szczególnie edukacja, to  realizacja 

budżetu jest prawidłowa i gospodarka finansowa jest na dobrym poziomie. 

 

Radny W. Ewertowski, jako Przewodniczący Komisji Finansów , Obszarów Wiejskich i 

Strategii Powiatu jest za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Wągrowieckiego za 

2019 rok, ponieważ gospodarka finansowa powiatu jest prawidłowa, co było przedstawiane na  

komisjach i  utwierdza nas w przekonaniu o dobrej realizacji budżetu. Budżet jest racjonalnie 

gospodarowany. 

 

Radna J. Michalska w imieniu Klubu SW 2000 , opinia jest pozytywna i Klub SW 2000 jest za 

udzieleniem Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego absolutorium ponieważ  Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 

celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.  

Składam gratulacje zarządowi i Pani Skarbnik i pracownikom za prawidłowym wykonanie i 

realizację budżetu w 2019 roku.  

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zamknęła  dyskusję i ogłosiła przystąpienie do 

podjęcia uchwały. 

11.6)  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania  budżetu  Powiatu za 2019 rok.  Przewodnicząca Rady Powiatu 

przedstawiła  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok.  
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Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady  M. Osuch ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok głosowało: 18 - za,                                    

0 - przeciwnych, 1 - wstrzymujących się od głosu. 

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

 

Ad  12 

Przewodnicząca Rady Powiatu, M. Osuch  zarządziła głosowanie nad uchwałą  w sprawie 

udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok i otworzyła dyskusję w ww. 

sprawie.  

Starosta T. Kranc w swoim wystąpieniu w imieniu Zarządu Powiatu podziękował  

Radzie Powiatu za umożliwienie realizacji budżetu; cyt. „… w trakcie dzisiejszej sesji 

wielokrotnie już przytaczano kwoty i liczby, które obrazują wykonanie budżetu w 

poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Pozwólcie Państwo, że nie 

będę ich już powtarzał. Absolutorium to ocena wykonania budżetu przez organ wykonawczy 

pod względem finansowym. Przy tej okazji nasuwa się jednak pytanie czy rok 2019 był rokiem 

dobrym czy złym. I tak jak w życiu osobistym taki w tym samorządowym nie da się 

odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Były obszary których realizację można ocenić 

bardzo dobrze czy też dobrze. Były jednak i też takie, z których nie możemy być w pełni 

zadowoleni. 

Pozwólcie Państwo, że odniosę się do kilku aspektów z 2019 roku. 

W 2019 roku powiat ubiegał się o otrzymanie dofinansowania zewnętrznego. Dwukrotnie 

składaliśmy wnioski w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski te dotyczyły remontu 

dróg w Sławicy i Rąbczynie. Na te drogi otrzymaliśmy wsparcie finansowe. W przypadku 

rozbudowy ul. Antoniewskiej w Sokach i Grzybowej w Wągrowcu znajdujemy się na liście 

rezerwowej i czekamy na ewentualne oszczędności, które pozwolą podjęć się realizacji 

któregoś z zadań. W przypadku ul. Nad Nielbą w Wągrowcu, o którą również wnioskowaliśmy 

nie mogliśmy już powtórnie ubiegać się o wsparcie, ponieważ przebudowa była już w trakcie 

realizacji. Złożony został wniosek na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w 

Wągrowcu. W całej Polsce złożono ponad 944 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 221 

zadań. Niestety w tamtym rozdaniu nie otrzymaliśmy wsparcia. Powtórzyliśmy jednak wniosek 

w tym roku. W naszych szkołach, Powiatowym Urzędzie Pracy, Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie czy też Starostwie Powiatowym trwała realizacja projektów 

dofinansowanych ze środków unijnych. Były to zarówno tzw. „projekty miękkie” nakierowane 

na rozwój kapitału ludzkiego jak i projekty infrastrukturalne. Podstawowym zadaniem 

administracji powiatowej jest obsługa mieszkańców. Z tego też względu w Wydziale 

Komunikacji zainstalowany został system kolejkowy, który ma na celu usprawnienie obsługi 

naszych mieszkańców. Dodatkowo uruchomiliśmy poczekalnie dla klientów, by w dobrych 

warunkach mogli oczekiwać na załatwienie sprawy. Kolejnym etapem miała być możliwość 

rejestracji internetowej. Jednakże Covid odsunął w czasie te plany. Ograniczenia związane z 

pandemią spowodowały, że również w budynku głównym starostwa w tym roku dokonamy 

pewnych zmian, które pozwolą na komfortową i bezpieczną obsługę naszych mieszkańców. 

Dlaczego o tym mówię. Szanowni Państwo powiem tylko, że w zeszłym roku jako samorząd 

powiatowy wydaliśmy 798 pozwoleń na budowę, 371 zgłoszeń budowlanych, 8308 praw jazdy, 

ogółem w Wydziale Komunikacji zajmowano się blisko 18 tysiącami spraw, wprowadzono 

ponad 8,5 tys. zmian w ewidencji gruntów i budynków, wydano 3300 wypisów i wyrysów, 
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1870 map ewidencyjnych i zasadniczych, 2500 zgłoszeń robót geodezyjnych, udzielono blisko 

1100 porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, 647 bezpośrednich porad rzecznika praw 

konsumentów,  ponad 3 tys. osób otrzymało różnorakie wsparcie w ramach strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. To tylko niektóre liczby obrazujące skalę 

załatwianych spraw. W zeszłym roku kontynuowany był program profilaktyki HPV. 196 

dziewczynek z rocznika 2005 otrzymało drugą dawkę szczepionki, 243 dziewczynki zaś 

zaszczepiono po raz pierwszy. Uruchomiony został również Dzienny Dom Opieki Medycznej, 

który funkcjonuje w części rehabilitacyjnej ZOL-u. Dom ten jest częścią projektu pn.: „Program 

usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu 

wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych”.Z zadań inwestycyjnych warto 

wymienić zakup specjalistycznej łodzi motorowodnej wraz z miastem i gminą Wągrowiec przy 

wsparciu samorządu wojewódzkiego. Łódź ta przekazana została WOPR-owi w celu 

podniesienia bezpieczeństwa na akwenach wodnych naszego powiatu. Inne  z zadań to 

modernizacji kotłowni w DPS w Srebrnej Górze przy znacznym udziale środków 

zewnętrznych. Zakupiliśmy również z PFRON-u busy do przewozu osób niepełnosprawnych 

dla DPS-u i SOSW w Wągrowcu. Pomogliśmy także w zakupie busa dla WTZ w Wągrowcu i 

autobusu dla WTZ w Wapnie. Na marginesie dodam, że był to jedyny autobus zakupiony w 

ramach środków z PFRON-u w Polsce. W zakresie dróg największą inwestycją była 

przebudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu. Szanowni Państwo. Zeszły rok to kolejny etap w 

realizacji największego zadania inwestycyjnego w historii powiatu, a mianowicie rozbudowy i 

dostosowania do standardów szpitala powiatowego w Wągrowcu. Realizacja tego zadania nie 

przebiega tak jak sobie to planowaliśmy. Postęp robót, żądania wykonawcy co do dodatkowych 

środków były to główne problemy, z którymi mierzył szpital powiatowy. Pomimo trudności w 

zeszłym roku tzw. „przerób” wyniósł ponad 4,5 mln zł. Jeszcze w grudniu były nadzieje co do 

pozytywnego zakończenia tego zadania. Niestety początek roku to moment rozwiązania 

umowy z Wykonawcą przez Inwestora. Następnie prace inwentaryzacyjne i przygotowanie 

nowego przetargu. Mamy alternatywne rozwiązania w postaci projektu zastępczego. Czekamy 

na to co pokaże przetarg. Wówczas też w zależności od kwot, które zaproponują wykonawcy 

podjęta zostanie decyzja o ewentualnym odgraniczeniu zadania. Szanowni Państwa, 

działalność samorządu to również wydarzenia o charakterze społeczno – kulturalnym. Przy tej 

okazji chciałbym wspomnieć o 4 wydarzeniach z zeszłego rok. Pierwsze do podsumowanie i 

zwieńczenie obchodów setnej rocznicy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego i odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Drugie wydarzenie to Mistrzostwa Świata Modeli Żaglowych. 

Trzecie wydarzenie to 42 Międzynarodowy Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej. 

Niezwykle ważną datą w historii naszego powiatu był dzień 20 grudnia 2019r. Wtedy bowiem 

nadany został sztandar dla Powiatu Wągrowieckiego. 

Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Radni. W imieniu Zarządu Powiatu 

proszę o udzielenie absolutorium za 2019 rok ”. 

Nikt z radnych nie zgłosił uwag. 

Przewodnicząca Rady Powiatu ogłosiła głosowanie. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

głosowało: 18 - za, 1 - przeciwny, 0 - wstrzymujących się od głosu . 

Uchwała w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok stanowi załącznik  

nr 18  do niniejszego protokołu. 

Przewodnicząca Rady M. Osuch  w imieniu Rady Powiatu pogratulowała Zarządowi 

udzielonego absolutorium.  Złożyła podziękowania  pani Skarbnik i p. Sekretarzowi   za raport 

za ogrom pracy i współpracy, za realizację  całego budżetu i złożyła podziękowania wszystkim 

pracownikom. Treści wypowiedzi do odtworzenia na stronie www.wagrowiec.pl – transmisja 

sesji. 

http://www.wagrowiec.pl/
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Ad 13 

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

Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Wągrowieckiego na lata 2020-2032 głosowało: 19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.  

Uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 

2020-2032 stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu. 

Ad 14 

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

Wągrowieckiego na 2020. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 19 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok 

głosowało:19 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się.                      

 

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

nr 20 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 15 

S. Maciaszek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP, przedstawił projekt 

uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 

lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 

dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od 

dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020 głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się  /nieobecny 

radny: G. Bałdyga  /.               

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 

lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 

dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 

stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

S. Maciaszek, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w PUP, omówił projekt uchwały w 

sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 

2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
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Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 głosowało: 18 - za, 0 - przeciw,                                                    0 – 

wstrzymujących się /nieobecny radny: G. Bałdyga /.               

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 

26 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. 

do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 stanowi 

załącznik nr 22 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

P. Kaczmarek, Przewodniczący Komisji Skarg (…), omówił projekt  uchwały w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie 

zmiany przepisów prawa miejscowego głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się 

/nieobecny radny: G. Bałdyga /.               

 

Uchwała uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany 

przepisów prawa miejscowego stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu. 

 

 

 

Ad 18 

P. Kaczmarek, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , omówił projekt  uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się. /nieobecny 

radny: G. Bałdyga  /.               

 

Uchwała uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 19 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 
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Ad 20 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: nie zgłoszono. 

Cała sesja do odtworzenia na stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Ad 21 

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego, 

zamknęła obrady XX  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

               Sekretarz Rady                                                       Przewodnicząca                      

        Powiatu Wągrowieckiego                                   Rady Powiatu Wągrowieckiego                                                                                                                

 

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

             /Halina Sobota /                                                       /Małgorzata Osuch/ 

 

 

                   Protokolantka 

 

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

                   /M. Substyk/ 
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