
PROTOKÓŁ NR 126/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 listopada  2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.30, zakończono o godz. 15.10 

  

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.Ewa Kemnitz                         -  dyrektor SOSW w Wągrowcu 

10.Karolina Krenz                     - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

11.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 19 listopada 2020 roku. 

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

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

5. Rozpatrzenie  wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

zawieszenie zajęć w Ośrodku od dnia 24.11.2020  do dnia 29.11.2020 roku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,, Prowadzenie 

punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 

prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz ,,Prowadzenie 

punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją 

oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku”. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia 

regulaminu jej pracy . 

8. Rozpatrzenie wniosku Prezesa SKiOPS w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

kontynuację wynajmu lokalu p. J. Kowalskiemu na prowadzenie ogniska 

muzycznego. 

9. Uwagi i wnioski.  

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 
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Ad 2 

Przyjęto  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia 19  listopada 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

rozmowach z dyrektorem DPS w Srebrnej Górze dotyczącej kwarantanny w DPS w 

Srebrnej Górze,  

zapoznał się z wynikami oceny wniosków na zakup laptopów, powiat jest na wysokim   

2  miejscu, 

omawianiu spraw związanych z funkcjonowaniem starostwa. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

opracowaniu  pisma do p. Mazurka w sprawie zapotrzebowania na zakup energii 

elektrycznej, 

wideokonferencji z Wojewodą Wielkopolski w sprawie sytuacji COVID-19, 

zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz w zdalnym 

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

rozmowie z p. E. Kemnitz, dyrektorem  SOSW  w sprawie kwarantanny w jednostce. 

 

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 R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu autopoprawkę do 

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Temat omówiła 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd pozytywnie jednomyślnie rozpatrzył  wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu  

wyrażając zgodę na  zawieszenie zajęć w Ośrodku  z powodu COVID-19 od dnia 

24.11.2020  do dnia 29.11.2020 roku . Temat omówiła E. Kemnitz, dyrektor SOSW w 

Wągrowcu oraz K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Kierownik K. Krenz   przedstawiła pismo dyrektora MOW w Antoniewie o zawieszeniu 

zajęć w jednostce  od dnia 25.11.2020 do dnia 02.12.2020 z powodu COVID-19 z 

prośbą o wyrażenie zgody  na odbycie  kwarantanny. Zarząd jednomyślnie pozytywnie 

wyraził pozytywną opinię i wyraził zgodę na odbycie kwarantanny. 

 

Pismo jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 



 3 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia 

wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,, 

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz 

edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” oraz 

,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną 

mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku” 

Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i Przewodniczący Komisji . 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu 

 

Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej i 

uchwalenia regulaminu jej pracy wskazując do  prac w komisji Michała Piechockiego 

,jako Przewodniczącego Komisji oraz Jerzego Springera jako członka Komisji.               

Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa SKiOPS w 

Wągrowcu  wyrażając zgodę  na kontynuację wynajmu lokalu p. J. Kowalskiemu na 

prowadzenie ogniska muzycznego .Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 9 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 26 listopada  2020 r. o  godz. 12.00. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                       Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                          /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                         Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 

 

 


