
PROTOKÓŁ NR 130/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 17 grudnia 2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 13.10. 

 

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.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 10 grudnia 2020 roku. 

3. Informacja Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

      4.1 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu  

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Roszkówko. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

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 10 grudnia 2020 roku. 

 

Ad 3 

Wicestarosta uczestniczył w: 

wyjaśnianiu  spraw dotyczących tarczy ochronnej w MOW w Antoniewie 

omawianiu spraw związanych  z budową  hali sportowej przy ZS nr 1w Wągrowcu, 
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posiedzeniu komisji  w sprawie  oceny wniosków  na realizację zadań w 2021 roku przez 

organizacje pozarządowe, 

zdalnych posiedzeniach komisji stałych : Komisji Finansów ,Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu, w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki oraz w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, 

podpisaniu umowy  na pracownię komputerową w I LO w Wągrowcu, 

złożeniu życzeń świątecznych - nagranie  dla mieszkańców powiatu wągrowieckiego, 

spotkaniu  z komendantem straży pożarnej , 

posiedzeniu  Komisji  w PUP opiniującej  wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy, 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów 

,Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, oraz w zdalnym  posiedzeniu 

Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. Ponadto uczestniczył w  posiedzeniu komisji  

w sprawie  oceny wniosków  na realizację zadań w 2021 roku przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów 

,Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, w zdalnym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w  posiedzeniu  Komisji  w 

PUP opiniującej  wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy. 

 

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. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu  Komisji  w PUP 

opiniującej  wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz utworzenie nowych miejsc pracy. 

 

Ad 4 

Zarząd  jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

      4.1  projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia   29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych 

przeznaczonych  na te zadania  w 2020 roku, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor 

PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości 

Roszkówko. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i 

Budownictwa. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
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Ad 6 

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

budżetowej na 2020 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę:                      

J. Springer – za,   M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

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                

4 za,  podjął ww. uchwałę:  J. Springer – za,  M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za,                         

R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 8 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 9 

Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 22 grudnia 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       __________________________ 


