
PROTOKÓŁ NR 134/ 2021 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 14 stycznia 2021 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.15, zakończono  o godz14.50 

 

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.Beata Jessa                                 - kierownik Wydziału Rozwoju , Inwestycji  (…) 

9.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 08 stycznia 2021 roku. 

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

4. Podjęcie uchwały  w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych 

konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r. 

5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

5.1 sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, 

5.2  projektu uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania 

z zakresu administracji rządowej, 

5.3  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego z p. Kamilą  Karowską – Gaudyn. 

6. Rozpatrzenie wniosku Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w sprawie 

nabycia obiektu garażowego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w 

Wągrowcu. 

7. Informacja o wynikach oceny projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu 

komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-

Wągrowiec „. 

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  08  stycznia 2021 roku. 
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Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

wideokonferencji  w sprawie szczepień dla  seniorów przeciw COVID-19, 

otwarciu ofert przetargu na budowę hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

sprawy związane z organizacją pracy starostwa.  

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

uroczystościach pogrzebowych p. W. Walkowiaka, 

posiedzeniu Komisji ds.  oceny wniosków na realizację zadań przez organizacje 

pozarządowe w 2021 roku, 

otwarciu ofert przetargu na budowę hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,  

wideokonferencji z Komendą Straży Pożarnej  w sprawie  szczepień przeciw                      

COVID-19. 

 

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

Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. oceny wniosków 

na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2021 roku. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników 

otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021r.Temat 

omówiła K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowa. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

5.1 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok, 

które omówił D. Stoll, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie 

jest załącznikiem nr 2 do protokołu,  

5.2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z 

zakresu administracji rządowej, którą omówił D. Stoll, kierownik Biura Zarzadzania 

kryzysowego. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do  protokołu, 

5.3  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego z p. Kamilą  Karowską – Gaudyn, który przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd rozpatrywał wniosek Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w sprawie 

nabycia obiektu garażowego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego w 

Wągrowcu. Zarząd po analizie uważa, że zakup działki  jest mało racjonalny i jest  

wniosek o uregulowanie granic tej działki, a   na kolejnym posiedzeniu zarząd szerzej 

omówi przedmiotowy temat. Wniosek omówiła  A. Bosacka, kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd zapoznał się z informacją o wynikach oceny projektu pn. „Rewitalizacja 

kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-

Rogoźno-Wągrowiec„. Zarząd po zapoznaniu jednomyślnie jest za realizacją projektu i 

deklaruje wsparcie przez samorząd kwoty 100 tys. zł na współrealizację zadania. 

Informację przedstawili Starosta T. Kranc i Wicestarosta M. Piechocki. 

Informacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 8 

Uwag  i wniosków - nie zgłoszono.  

 

Ad 9 

Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 21 stycznia 2021 r.                                           

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       __________________________ 


