
PROTOKÓŁ NR 129/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 10 grudnia 2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 13. 45. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Michał Piechocki                                   -  Wicestarosta 

2.Jerzy Springer                -  Członek Zarządu Powiatu 

3.Andrzej Wieczorek               -  Członek Zarządu Powiatu 

4.Robert Woźniak                           -  Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

5.Danuta Królczyk                    - Skarbnik Powiatu 

6.Radosław Kubisz                   - Sekretarz Powiatu 

7.Edyta Owczarzak                   - dyrektor PCPR w Wągrowcu, 

8.Małgorzata Klessa                 -  kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 

9.Anna Bosacka                       -  kierownik Wydziału Nieruchomościami 

10.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 03 grudnia 2020 roku. 

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

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

      4.1 projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu     

            Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w  

            Powiecie Wągrowieckim, 

      4.2 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2032, 

      4.3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

      4.4 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na  

            2021 rok, 

      4.5 projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu  

            Wągrowieckiego na 2021 rok , 

      4.6 projektu uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania  

            polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w  

            Wągrowcu. 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Zespołu 

Szkół w Gołańczy w sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych  

i garaży, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Gołańczy. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Wągrowiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

7. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu  o wydłużenie terminu realizacji 

zadania do dnia 30 czerwca 2021 r. – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P 

odcinek do drogi woj.196 –m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej”. 
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8. Uwagi i wnioski.  

9. 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 03 grudnia 2020 roku. 

 

Ad 3 

Wicestarosta uczestniczył w: 

wraz z p. Skarbnik rozmowach  dotyczących  wymiany pieca CO w Antoniewie, 

omawianiu spraw, które są w toku dotyczące   Bazy Paliw  w Rejowcu Poznańskim i 

oddania do użytku zbiornika paliwa, 

rozmowach  w sprawie  budżetu powiatu. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

 

  ad  4.1   projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu   

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie 

Wągrowieckim, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie.  Projekt uchwały jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 

 

 ad  4.2   projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2032, który omówiła D. 

Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

 

ad  4.3   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, który 

omówiła D. Królczyk ,Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

 

 ad  4.4   projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok. Projekt omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik             

nr 4 do protokołu, 

 

ad 4.5 projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu 

Wągrowieckiego na 2021 rok. Projekt omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt 

jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 

 

ad  4.6   projekt uchwały  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zadania 

polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P – ul. Lipową w Wągrowcu, 

który przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
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Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu 

zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Gołańczy w sprawie wysokości stawek czynszu 

za najem lokali użytkowych  i garaży, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu 

Szkół w Gołańczy. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony 

Środowiska dla Miasta Wągrowiec na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”. 

Temat omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…).Uchwała 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu, 

wyrażając zgodę  na  wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2021 r. 

– „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek do drogi woj.196 –m. Przysieczyn 

wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Stosowny projekt uchwały RPW zostanie 

przygotowany. Pismo przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo w 

przedmiotowej kwestii jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 8 

M. Piechocki, Wicestarosta i D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego 

omówili sprawę przetargu na budowę sali gimnastyczna przy ZS nr 1 i związane z tym 

zapytania . Zarząd po zapoznaniu  jednomyślnie wyraził zgodę na przedłużenie terminu 

składania ofert o 14 dni z zachowaniem metrażu 500 m 2. 

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono.   

 

Ad 9 

Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 17 grudnia 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       __________________________ 

 

 

 

 

 

 


