
PROTOKÓŁ NR 137/ 2021 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 stycznia 2021 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono  o godz.14.00. 

 

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.Przemysław Bury                      - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

9.Anna Bosacka                           -  kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

10.Karolina Krenz                        - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

11.Kinga Kluczyńska                   - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (…) 

12.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 27 stycznia 2021 roku. 

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

4. Informacja na temat  przebiegu inwestycji  dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa i 

dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitalnego w 

Wągrowcu”. 

5. Informacja na temat możliwości optymalizacji granic ewidencyjnych działek 

składających się na kompleks nieruchomości szpitalnych .  

6. Przedstawienie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” 

na 2021 rok . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o dotacje na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, 

położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego i uchwalenia regulaminu jej 

pracy. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorowi 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu – Pani Elżbiecie Rożnowskiej . 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne dla ucznia V klasy szkoły podstawowej. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  budżecie powiatu  na 2021 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

13. Rozpatrzenie pisma p. A. Prażyńskiego o rozwiązanie umowy najmu lokalu. 

14. Uwagi i wnioski.  

15. 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  27  stycznia 2021 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z Przemysławem  Renn, Wójtem Gminy Mieścisko, 

spotkaniu z p. Gawrońskim  w temacie działalności Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla całego powiatu, 

spotkaniu z radcą prawnym. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat  przebiegu inwestycji  dotyczącej zadania pn. 

„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitalnego 

w Wągrowcu”. Informację przedstawił P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Pan 

dyrektor poinformował, że inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem prac. 

Problemem jest płynność utrzymania ciągłości udzielania świadczeń . Na ten moment 

nie ma zagrożenia terminu realizacji inwestycji .Prace trwają.  

 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat możliwości optymalizacji granic 

ewidencyjnych działek składających się na kompleks nieruchomości szpitalnych oraz 

ze wstępną  koncepcją, która została  omówiona na dzisiejszym posiedzeniu  zarządu. 

Natomiast dalsze prace  w sprawie optymalizacji granic będą trwały. Temat omówiła     

A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami wg. załącznika                

nr 1 do protokołu.  

 

Ad 6 

Zarząd omawiał oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” na 

2021 rok. Wpłynęły 2 oferty, z których 1 oferta otrzymała ocenę merytoryczną negatywną, 

gdyż nie ma związku z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat w zakresie 

pomocy społecznej, polityki senioralnej czy zapobieganiu marginalizacji grup 

faworyzowanych. Natomiast  oferta Stowarzyszenie Seniorów (…),  została rozpatrzona 

pozytywnie i dofinansowana kwotą ,o którą się Stowarzyszenie ubiegało. Temat 

przedstawiły K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (…) oraz                      

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Oferty są załącznikiem nr 2 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie ustalenia na 2021 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Temat przedstawiła                   

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…)  

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Opiniującej 

wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego i uchwalenia regulaminu 

jej pracy. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…)  

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie ustalenia miesięcznego 

wynagrodzenia Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu – Pani 

Elżbiecie Rożnowskiej. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 

(…)  

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora SOSW w 

Wągrowcu, wyrażając zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia V klasy szkoły 

podstawowej. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  

Ad 11 

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 7 do protokołu. 
 

Ad 12 

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 8 do protokołu. 
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Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył pismo p. A. Prażyńskiego , wyrażając 

zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

Ad 14 

Uwagi  i wnioski- nie zgłoszono. 

 

Ad  15 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  04  lutego  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       ___________________________ 


