
PROTOKÓŁ NR 135/ 2021 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 21 stycznia 2021 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono  o godz.14.10. 

 

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.Edyta Owczarzak                       - dyrektor PCPR w Wągrowcu 

9.Karolina Krenz                           - kierownik  Wydziału Oświaty (…) 

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 14 stycznia 2021 roku. 

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

4. Zapoznanie z informacją o kosztach utrzymania mieszkańca DPS w Srebrnej Górze 

oraz z informacją o kosztach utrzymania  wychowanka w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu w 2021 roku. 

5. Informacja dotycząca analizy wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 2020 

roku. 

6. Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu  na 2021 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

9. Uwagi i wnioski.  

10. 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  14  stycznia 2021 roku. 
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Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

zdalnym posiedzeniu  Komisji Kultury (…)  Urzędu Miasta  w Wągrowcu, 

telekonferencji  w sprawie reformy związanej  ze służbą zdrowia, 

ocenie utrzymania stanu dróg w powiecie wągrowieckim w okresie zimowym  i jest 

dobry. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu w SOSW i POW w Wągrowcu  w sprawie  przeniesienia wychowanków , 

rozmowach z dyrektorem POW w Wągrowcu w sprawie ilość wychowanków w 

placówce, 

zdalnej konferencji Konwent Powiatów w sprawie   reformy służby zdrowia i oświaty, 

rozmowach dotyczących rozstrzygnięcia  marszałka w sprawie  podziału środków 

finansowych  na inwestycje, 

zdalnym posiedzeniu Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

posiedzeniu Stowarzyszenia Komunikacja w sprawie połączeń  kolejowych, 

monitorowanie w sprawie  przygotowania  dokumentacji na budowę hali sportowej przy 

ZS nr 1 w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w zdalnym  posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

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

Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w zdalnym  posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się  z informacją o kosztach utrzymania mieszkańca DPS w Srebrnej 

Górze oraz z informacją o kosztach utrzymania wychowanka w Placówce Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu w 2021 roku. Informację omówiła E. Owczarzak, 

dyrektor PCPR w Wągrowcu .  

Starosta prosi Panią dyrektor PCPR o informację o sytuacji we wszystkich placówkach 

Zarząd zdecydował o ogłoszeniu kosztów  utrzymania mieszkańca w DPS  w Srebrnej 

Górze.  Natomiast  koszt utrzymania wychowanka w POW należy wyjaśnić i  za tydzień 

wracamy do tematu. 

Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
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Ad 5 

Zarząd zapoznał się  z informacją dotyczącą analizy wydatków na wynagrodzenia 

nauczycieli w 2020 roku. Informację przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). 

Informacja jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z  projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, który omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). Dopisać kierunek zarzadzanie oświatą we 

wszystkich jednostkach.  Szczegółowo temat będzie omawiany na kolejnym 

posiedzeniu i stosowna uchwała zostanie podjęta.  

Projekt  uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie  

powiatu  na 2021 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 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

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

sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 

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 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Uwagi  i wnioski 

Wicestarosta M. Piechocki  omawiał  planowaną przez rząd reformę oświaty  oraz 

restrukturyzacji szpitali wg. załącznika nr 6 do protokołu.   

Zarząd przybliżył również temat chęci zakupu działki przy ZOZ w Wągrowcu  przez 

Stację Krwiodawstwa.   Zarząd nie  wyraża woli na sprzedaż,  a proponuje  uregulowanie 

działek i  dostosowanie  granic do rzeczywistych  stanów i na kolejnym posiedzeniu 

zostaną zarządowi przedstawione stosowne propozycje, które będą szczegółowo 

omawiane. 

Innych uwag i wniosków nie zgłoszono.  
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Ad 10 

Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 27 stycznia 2021 r.                                           

o  godz. 15.00 i 28 stycznia  o godz. 12.00. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                  /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 


