
PROTOKÓŁ NR 131/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 22 grudnia 2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.30, zakończono o godz.19.00. 

 

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.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 17 grudnia 2020 roku. 

3. Informacja Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

      4.1 autopoprawki  do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, 

      4.2 autopoprawki  do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2032, 

      4.3 autopoprawki  do uchwały budżetowej na 2021 rok, 

      4.4 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2035. 

5. Uwagi i wnioski.  

6. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Po sesji Rady Powiatu : 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Przyjęto  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia 17 grudnia 2020 roku. 

 

Ad 3 

Wicestarosta uczestniczył w: 

zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz w 

zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 

Powiatu, 
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podpisaniu aktu w sprawie  przekazania działek przy ul. Rzecznej, ul. Leśnej i                                       

ul. Berdychowskiej  w Wągrowcu, 

spotkaniu z R. Torzem, dyrektorem PZD  w sprawie podpisania umowy na zadanie                     

ul. Antoniewska w Skokach, 

udzielanie odpowiedzi  dotyczącej zapytań  na budowę hali sportowej przy ZS nr 1 w 

Wągrowcu, 

dokonaniu rewizji  kanalizacji deszczowej  przy ILO w Wągrowcu, 

zakończeniu bicia rekordu Polski  przez p. W. Strzeleckiego -„Rzut lotką do tarczy” , 

ślubowaniu i  mianowaniu nauczycieli z  ZS nr 1 w Wągrowcu, którzy ubiegali się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

rozstrzygnięciu programu na zakup laptopów - pomoc  dla uczniów i pomoc dla 

nauczycieli, 

w uroczystości pogrzebowej Prezesa PSL w Wągrowcu,  E. Pyrzyńskiego, 

rozmowie z p. B. Korpowską, która poinformowała  o VI tarczy  antykryzysowej dla 

przedsiębiorców, 

przygotowywaniu wniosku dla PPSP w Wągrowcu -  inwestycje rządowe, 

omawianie zagadnienia dotyczącego punktów szczepień przeciwko COVID-19. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył 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. Ponadto wraz  z Wicestarostą w podpisaniu aktu w 

sprawie  przekazania działek przy ul. Rzecznej, ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej  w 

Wągrowcu. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

   ad  4.1 autopoprawkę  do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok, 

   ad   4.2 autopoprawkę  do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2020-2032, 

  ad  4.3 autopoprawkę  do uchwały budżetowej na 2021 rok, 

   ad 4.4 autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2021-2035. 

Autopoprawki omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawki są załącznikiem 

nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 do protokołu. 

Ad 5 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 6 

Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 30 grudnia 2020 r.                                           

o  godz.10.15. 

 

O godz. 15.15  Wicestarosta ogłosił przerwę w posiedzeniu zarządu. Po przerwie 

wznowiono obrady. 
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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 5 do protokołu. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                         Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 


