
PROTOKÓŁ NR 125/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 19 listopada  2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.45. 

  

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                       -  Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                   -  Wicestarosta 

3.Jerzy Springer           -  Członek Zarządu Powiatu 

4.Andrzej Wieczorek          -  Członek Zarządu Powiatu 

5.Robert Woźniak                                    -  Członek Zarządu Powiatu 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

6.Danuta Królczyk                    - Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz                   - Sekretarz Powiatu 

8.Barbara Linetty                      -  kierownik Wydziału  Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

9. Karolina Krenz                     -  kierownik Wydziału  Oświaty, Kultury i Sportu 

10.Albert Jessa                          - inspektor  Biura Bezpieczeństwa  i Zarządzania  

                                                     Kryzysowego 

11.Katarzyna Kubacka             -  Powiatowy Rzecznik Konsumenta 

12.Beata Jessa                           -  kierownik Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Transportu       

                                                     Publicznego 

13.Edyta Owczarzak                 - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

14.Mariola Substyk      - inspektor w  Biurze Rady -  protokolantka 

 

Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 12 listopada 2020 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego roku z zakresu  

Wspieranie pieczy zastępczej  na zadanie pod nazwą: ,,  Organizacja Dnia Rodzicielstwa 

Zastępczego . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu  

Wspierania osób starszych  na zadanie pod nazwą: ,,  Wspieranie aktywności i sprawności 

osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w 

środowisku zamieszkania ” . 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu  

Wspierania osób  z niepełnosprawnością  na zadanie pod nazwą: ,, Wspieranie aktywizacji 

społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wągrowieckiego ”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego,, Działania na rzecz 

promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe,(…). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego ,,Organizacja i 

koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia adresowanych do różnych 

grup odbiorców  (…). 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego roku z zakresu 

„upowszechniania i ochrony praw konsumentów” na zadanie pod nazwą: „upowszechnianie 

wiedzy konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego poprzez zorganizowanie konkursów, szkoleń dla mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego ”. 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na utworzenie  

od roku szkolnego 2021/2022 nowego kierunku kształcenia w Technikum nr 2 –Technik 

technologii chemicznej - symbol cyfrowy zawodu 311603. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pod nazwą: 

,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć (…) . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu turystyki 

i krajoznawstwa na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć (…). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu nauki, 

edukacji, oświaty i wychowania na zadanie pod nazwą: „Organizacja konkursów 

poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów  lub przedsięwzięć o charakterze 

edukacyjnym, o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)”. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu kultury i 

sztuki na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych(…). 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na zadanie 

pod nazwą: ,,Organizacja wypoczynku letniego i zimowego”. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Cyranka 

   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny 

Zborowskiej - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Lorc 

   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego . 

19. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu porządku 

i bezpieczeństwa publicznego na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko 

pojętego bezpieczeństwa (…). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu porządku 

i bezpieczeństwa publicznego na zadanie pod nazwą: ,,Wspieranie przedsięwzięć mających 

na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie szkoleń, kursów 

ratowników wodnych”. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu działania 
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na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między 

społeczeństwami (…) . 

22. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji 

zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z zakresu 

przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości na zadanie pod nazwą: 

,,Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w PUP w Wągrowcu  

pomocy prawnej (…). 

23. Informacja w sprawie sporządzenia analizy transportu publicznego. 

24. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej  Województwu Wielkopolskiemu. 

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

26. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

27. Informacja na temat kotłowni w MOW w Antoniewie . 

28. Uwagi i wnioski.  

29. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Przyjęto  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia 12  listopada 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu  z nadleśniczym z Nadleśnictwa Durowo  w sprawie  nadzoru nad lasami, 

omawianiu kwarantanny w DPS w Srebrnej Górze i  w POW w Wągrowcu, 

omawianiu  spraw w związku z rozpoczęciem prac  przy rozbudowie szpitala , 

rozmowie z dyrektorem z NFZ  w sprawie gotowości do przejęcia oddziału Covidowego lub 

szpitala, 

zdalnych posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu.  

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

omawianiu  i analizie przygotowywanych  przetargów   wraz z dyrektorem PZD R. Torzem,  

omawianiu sprawy nagród w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów Obszarów Wiejskich i Strategii 

Rozwoju Powiatu. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,  

Sportu i Turystyki oraz w  zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku 

Pracy. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego 

roku z zakresu  Wspieranie pieczy zastępczej  na zadanie pod nazwą: ,,  Organizacja Dnia 

Rodzicielstwa Zastępczego”. Temat  przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu  Wspierania osób starszych  na zadanie pod nazwą: ,,  Wspieranie aktywności i 

sprawności osób starszych oraz zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu i marginalizacji w 

środowisku zamieszkania ”. Temat  przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu  Wspierania osób  z niepełnosprawnością  na zadanie pod nazwą: ,, Wspieranie 

aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych z Powiatu Wągrowieckiego ”. Temat  

przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych  finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego,, 

Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe,(…) 

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

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego 

,,Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją i ochroną zdrowia adresowanych 

do różnych grup odbiorców  (…) . Temat  przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia. 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego roku 

z zakresu „upowszechniania i ochrony praw konsumentów” na zadanie pod nazwą: 

„upowszechnianie wiedzy konsumenckiej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego poprzez zorganizowanie konkursów, szkoleń dla mieszkańców 

powiatu wągrowieckiego”. Temat przedstawiła K. Kubacka, Powiatowy Rzecznik 

Konsumentów. 

Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
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Ad 10 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu  

wyrażając zgodę na utworzenie  od roku szkolnego 2021/2022 nowego kierunku kształcenia w 

Technikum nr 2 –Technik technologii chemicznej - symbol cyfrowy zawodu 311603 . Temat 

przedstawiła  I. Muszyńska – Synoradzka, dyrektor ZS nr 2 w Wągrowcu . 

Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zadanie pod nazwą: 

,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć (…).Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu turystyki i krajoznawstwa na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i koordynacja 

przedsięwzięć (…). Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na zadanie pod nazwą: „Organizacja konkursów 

poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów  lub przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, 

o zasięgu powiatowym (ponadgminnym)” .Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu kultury i sztuki na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 

kulturalnych (…).Temat  przedstawiła  K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na 

zadanie pod nazwą: ,,Organizacja wypoczynku letniego i zimowego.” Temat  przedstawiła                  

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 
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Ad 16 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pana Tomasza Cyranka  -  nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego, wskazując do prac jako Przewodniczącego  Komisji p. K. Krenz. 

Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

 

Ad 17 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla 

Pani Joanny Zborowskiej - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego wskazując do prac jako Przewodniczącego  Komisji p. K. Krenz. 

Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

 

Ad 18 

Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Lorc - 

nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 

wskazując do prac jako Przewodniczącego  Komisji p. K. Krenz. Temat  przedstawiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

 

Pani kierownik  poinformowała o pozyskanych środkach finansowych na utworzenie pracowni 

w ZS nr 2 w Wągrowcu. Ponadto poinformowała  o programie „Aktywna tablica” i  Powiat 

Wągrowiecki pozyskał środki finansowe w wysokości 70.000 zł, przeznaczone na zakup 

elektronicznych pomocy dydaktycznych do rozwoju szkolnej infrastruktury. Zarząd  popiera 

udział w projektach i wyraża akceptację dla dyrektorów szkół składających wnioski. 

 

Ad 19 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie pod nazwą: ,,Organizacja i 

koordynacja przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 

szeroko pojętego bezpieczeństwa. Temat przedstawił A. Jessa, inspektor  w Biurze 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 

Ad 20 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych  finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie pod nazwą: ,,Wspieranie 

przedsięwzięć mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie 

szkoleń, kursów ratowników wodnych”. Temat przedstawił A. Jessa, inspektor  w Biurze 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. 

Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 

 

Ad 21 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy 
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między społeczeństwami (…). Temat  przedstawiła B. Jessa,  kierownik Wydziału Rozwoju, 

Inwestycji i Transportu Publicznego. 

Uchwała jest załącznikiem nr 18 do protokołu. 

 

Ad 22 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 

zakresu przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju przedsiębiorczości na zadanie pod nazwą: 

,,Udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy zarejestrowanym w PUP w Wągrowcu  pomocy 

prawnej (…). Temat  przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 19 do protokołu. 

 

Ad 23 

Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie sporządzenia analizy transportu publicznego 

prezentacja nowych połączeń , którą przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Ad 24 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej  Województwu Wielkopolskiemu.  Temat  przedstawił 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest  załącznikiem nr 20 do protokołu. 

 

Ad 25 

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

na 2020 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę: J. Springer – za,                         

T. Kranc - za, M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 21 do protokołu. 

 

Ad 26 

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

ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 

uchwałę:  J. Springer – za, T. Kranc - za, M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 22 do protokołu. 

 

Ad 27 

Zarząd zapoznał się z informacją  na temat kotłowni w MOW w Antoniewie  oraz przekazanie 

dodatkowych  środków finansowych na wydatki inwestycyjne. Zdaniem zarządu należy  

powtórzyć  procedurę rozeznania cenowego i  z zamiarem wykonania usługi w tym roku pod 

warunkiem, że  nie będzie cenowo  przekraczało możliwości finansowych powiatu. Temat 

przedstawił Wicestarosta  M. Piechocki. 

Informacja w przedmiotowej sprawie jest załącznikiem nr 23 do protokołu. 

 

Ad 28 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu poinformował , że Ministerstwo Funduszy i  Polityki Regionalnej  

zakwalifikowało partnerstwo „Razem dla rozwoju” do udziału w projekcie Pilotaż Centrum 

Wsparcia Doradczego . 

Zarząd wyraził zgodę na ufundowanie  tablicy pamiątkowej z okazji obchodów 100-lecia PCK 

w Wągrowcu. Tablica ufundowana zostanie ze środków powiatu wągrowieckiego. Temat 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.  
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Zarząd omawiał i przyznał nagrody dla dyrektorów  PCPR, POW i PUP  w Wągrowcu oraz dla 

dyrektora DPS w Srebrnej Górze. Omawiał  również wielkość  nagród dla dyrektorów szkół i 

ustalił  maksymalną wielkość  do 5000 zł. Szczegółowo temat będzie omawiany na kolejnym 

posiedzeniu zarządu. 

Zarząd  proponuje przesłać radnym Rady Powiatu Wągrowieckiego propozycję dokumentacji 

uzgodnioną z dyrektorem  PZD w Wągrowcu ,  opracowanie dokumentacji projektowej w 

latach 2021-2022 dla proponowanych zadań drogowych , jako informacja dotycząca projektu 

budżetu na 2021 rok. Temat omawiał Wicestarosta M. Piechocki. 

 

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 29 

Następne  zdalne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  25 listopada  2020 r. o  godz. 14.30. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                       Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                                Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 

 


