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Protokół Nr XXI/ 2020 

Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

odbytej w dniu 29 lipca  2020 roku 

w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 
 
Sesję rozpoczęto  29 lipca  br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie.18.50. 

 

Obrady XXI Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego otworzyła Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Osuch, która powitała radnych i zaproszonych gości.  

Od godz. 16.00 Rada obradowała w osobowym składzie 18 na ogólny stan 19, co 

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

nieobecni radni: Ł. Wachowiak/. 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 

Protokół XX sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 czerwca  2020 roku 

został przyjęty 18 za.  

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

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

dodanie: 

pkt.  17  w  następującym   brzmieniu: 

„ Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Wągrowieckiego”. 

oraz pkt.  18  w  następującym   brzmieniu: 

„Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu    

pt. „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-

19” - referuje Radosław Kubisz - Sekretarz Powiatu . 

Pozostałe pkt. porządku obrad XXI 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 18 za, 0 wstrzymujących, 0 przeciwnych przyjęła 

następujący porządek obrad:  
Porządek  obrad  XXI  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 nadzorów wodnych w  Powiecie Wągrowieckim za 2019 

rok. 
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 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki  Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu. 

 8. Informacja o działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.  

 9. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz  Gminy Miejskiej 

Wągrowiec wraz z nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8  . 
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących Własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej 

Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej. 

11. Podjęcie  uchwały w sprawie   zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w 

sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego 

dla Powiatu Wągrowieckiego. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz  wyboru jej Przewodniczącego.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  powołania 

i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, określenia 

przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. 

15. Podjęcie  uchwały w sprawie  zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu  

Wągrowieckiego na lata 2020- 2032 wraz z autopoprawką.     

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej  na 2020 rok wraz z  

autopoprawką . 

17.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Wągrowieckiego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –  

2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  projektu    

pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii                 

COVID-19”. 

19. Interpelacje i zapytania. 

20. Wnioski , oświadczenia radnych  i wolne głosy. 

21. Zakończenie obrad XXI 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 3 do protokołu. 
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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. 

Wicestarosta M. Piechocki przedstawił sprawozdanie za 2019 rok  z pracy Zarządu 

Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” w Wągrowcu  

wg. załącznika 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 uchwał Zarządu Powiatu za                      

I-wsze półrocze 2020 roku oraz przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji 

Rewizyjnej za I-wsze półrocze 2020 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 zapoznała 

się z informacją o  zadaniach realizowanych przez KOWR i Wody Polskie, zapoznała 

się z informacją  stanie realizacji zadań drogowych. Omawiała realizowane projekty 

przez Urząd Pracy, realizowane  programy i zagrożenia. Ponadto Komisja   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 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  zapoznała się z informacją na temat 

działalności Wydziału Komunikacji oraz  opiniowała materiały na sesję.  

 

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

przedstawił informację w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie odbyła 2 

posiedzenia, na których dokonała analizy i oceny realizacji zadań i stanu bazy 

materialnej Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu oraz  opiniowała materiały na sesję.  

 

Przewodniczący Komisji Skarg, wniosków i petycji Piotr Kaczmarek  przedstawił 

informację z działalności Komisji w okresie międzysesyjnym. Komisja w tym okresie 

odbyła 1 posiedzenie, na którym omawiała skargę na działalność Starosty 

Wągrowieckiego. 
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Ad 6 

J. Komasiński , przedstawiciel Nadzoru Wodnego w Wągrowcu przedstawił informację 

o działalności nadzorów wodnych w  Powiecie Wągrowieckim za 2019 rok. 

Zapytań nie zgłoszono 

Informacja została przyjęta przez Radę Powiatu Wągrowieckiego i stanowi ona 

załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Ad 7 

Wicestarosta M. Piechocki przedstawił protokół  końcowy o sytuacji ekonomiczno-

finansowej ZOZ w Wągrowcu  za 2019 rok na podstawie raportu oraz projekt  uchwały 

w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki  Zdrowotnej w 

Wągrowcu na podstawie raportu. 

 

Radny B. Fleming  zgłosił zapytania i sugestie.  

Starosta T. Kranc udzielił wyjaśnień na sugestie radnego B. Fleminga. Cała treść 

wypowiedzi do odtworzenia na stronach www.wagrowiec.pl – transmisja sesji. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki  Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu  głosowało: 17- za, 0 - przeciw, 

1 – wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki  

Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 8 

Justyna Michalska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła informację o 

działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2020 roku.  

Zapytań nie zgłoszono i informacja została przyjęta przez Radę Powiatu . 

Informacja jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9 

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

na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz  

Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  14  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej 

Wągrowiec wraz z nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8 głosowało:                  

14 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak, T.Kranc, 

G. Bałdyga, R. Woźniak, M. Liske / . 

 

http://www.wagrowiec.pl/


 

5 

 

Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz  Gminy Miejskiej Wągrowiec wraz z 

nakładami  inwestycyjnymi na działce nr 609/8 stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 10 

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

darowiznę nieruchomości stanowiących Własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz 

Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi na ul. Leśnej i                          

ul. Berdychowskiej. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności  16 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 

stanowiących Własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej 

Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej 

głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak. 

M. Liske, G. Bałdyga / . 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

Własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z 

nakładami inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej stanowi załącznik nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały w sprawie   zmiany uchwały 

nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie   zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

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

Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie   zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków stanowi 

załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad 12 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały 

Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu 

obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – 

wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla 

Powiatu Wągrowieckiego stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 13 

Przewodnicząca Rady M. Osuch przedstawiła projekt  uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz  

wyboru jej Przewodniczącego.  

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz  wyboru jej Przewodniczącego głosowało:                  

17 - za, 0 - przeciw, 1 – wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia składu 

osobowego Komisji Rewizyjnej oraz  wyboru jej Przewodniczącego stanowi załącznik 

nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 14 

Przewodnicząca Rady Powiatu M. Osuch  przedstawiła projekt  uchwały w sprawie  

zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz 

wyboru jej Przewodniczącego. 

Zapytań nie zgłoszono 

Uprawnionych do głosowania było 19 radnych przy obecności 18  radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, 

określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego głosowało:                  

18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się /nieobecni radni: Ł. Wachowiak / . 

 

Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  powołania i ustalenia 

składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, określenia przedmiotu jej 

działania oraz wyboru jej Przewodniczącego stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 15 

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

Wieloletniej Prognozy Finansowej  Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020- 2032 wraz 

z autopoprawką.    

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 

2020-2032 głosowało: 18  - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecni 

radni: Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2020-2032, 

stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 16 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła  projekt  uchwały w sprawie zmian w 

budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok wraz z autopoprawką. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18  radnych. 

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

rok głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecni radni: 

Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok stanowi 

załącznik nr 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

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

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wągrowieckiego. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Wągrowieckiego głosowało: 16 - za, 0 - przeciw, 2 – wstrzymujących się od głosu  

/nieobecni radni: Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wągrowieckiego 

stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt  uchwały w sprawie realizacji 

Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach  projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w 

pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19”. 

Zapytań nie zgłoszono. 

Uprawnionych do głosowania było 19  radnych przy obecności 18 radnych. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie  realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014 

–  2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
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projektu pt.„ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii 

COVID-19” głosowało: 18 - za, 0 - przeciw, 0 – wstrzymujących się od głosu  /nieobecni 

radni: Ł. Wachowiak/. 

 

Uchwała w sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020  

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  projektu pt. 

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19” 

stanowi załącznik nr 17  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 19 

Interpelacje i zapytania: nie zgłoszono. 

 

Ad 20 

Wnioski, oświadczenia radnych i wolne głosy: 

Starosta T. Kranc poinformował o dożynkach Powiatowo- Gminnych ,które odbędą się  

30 sierpnia w  Mieścisku .W związku z sytuacją  pandemiczną w kraju i ze względu na 

bezpieczeństwo, odbędzie  się msza dziękczynna  w kościele w Podlesiu Kościelnym. 

Radny B. Fleming przedstawił problem zgłaszany przez pasażerów korzystających z 

linii Wągrowiec – Poznań. Chodzi o zbyt małą liczbę miejsc i przepełnienie składów w 

godzinach rannych i popołudniowych. Czy istnieje zatem możliwości uruchomieniu 

zwiększonych składów na tej linii w godzinach największych potoków ruchu. 

Innych  wniosków i oświadczeń 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 XXI  Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

                   Protokolantka 
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