
PROTOKÓŁ NR 138 / 2021 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 04 lutego 2021 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono  o godz.14.30. 

 

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.Radosław Kubisz                      - Sekretarz Powiatu 

7.Dariusz Przesławski                  - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

8.Anna Bosacka                               -  kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

9.Karolina Krenz                          - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

10.Małgorzata Klessa                   - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 

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

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

13.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 28 stycznia 2021 roku. 

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

4. Rozpatrzenie wniosku firmy RCI sp. z o. o w sprawie rozłożenia na raty opłaty za 

umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym. 

5. Wniosek Zarządu Powiatu w sprawie przekazania w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec, niezbędnych dla 

realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek 

od drogi wojewódzkiej 196- m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-

rowerowej”. 

6. Rozpatrzenie wniosku PZD w sprawie podjęcia działań zmierzających do przejęcia 

przez Powiat Wągrowiecki części działki nr 1331/2 w miejscowości Skoki, 

stanowiącej własność Miasta i Gminy  Skoki, zajętej pod ścieżkę pieszo-rowerową 

przy drodze powiatowej nr 1656P. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania 

w sprawie udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania, /który będzie skierowany do 

konsultacji społecznych/. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno. 
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9. Przedstawienie ofert złożonych w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” 

na 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej jednostki. 

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie 

indywidualne ucznia tej szkoły. 

12. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez 

PZD w Wągrowcu  z Miastem i Gmina Gołańcz nieruchomości nr działki 96, obręb 

Chawłodno. 

14. Informacja na temat transportu publicznego. 

15. Uwagi i wnioski.  

16. 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  28  stycznia 2021 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z kanclerzem WSPiA w sprawie  funkcjonowania uczelni w ZS nr 2 w 

Wągrowcu, 

wideokonferencji „ Razem dla Rozwoju”, 

spotkaniu z dyrektorem PPP w sprawie przymierzanej przez rząd  reformy i zmian, które 

czekają palcówki, 

wideokonferencji dotyczącej projektu „Rewitalizacja  kolejowego ciągu 

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

omawianiu realizacji projektu w ZS nr 1. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

pogrzebie p. E. Hańczuka , który odbył się w  Swarzędzu, 

wideokonferencji „ Razem dla Rozwoju”, 

spotkaniu z przedstawicielem firmy GAMMA, 

wideokonferencji dotyczącej projektu „Rewitalizacja  kolejowego ciągu 

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

 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w pogrzebie p.E. Hańczuka , który odbył 

się w  Swarzędzu. 

 

Ad 4 

Zarząd  jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył  wniosek firmy RCI sp. z o. o 

wyrażając zgodę  o rozłożeniu na raty opłaty za umieszczenie urządzeń  w pasie 

drogowym. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. Wniosek jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
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Ad 5 

Zarząd Powiatu wystąpi z wnioskiem  w sprawie przekazania w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec, niezbędnych dla realizacji 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi 

wojewódzkiej 196- m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”. Temat 

omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Wniosek jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek PZD w sprawie podjęcia 

działań zmierzających do przejęcia przez Powiat Wągrowiecki części działki nr 1331/2 

w miejscowości Skoki, stanowiącej własność Miasta i Gminy  Skoki, zajętej pod ścieżkę 

pieszo-rowerową przy drodze powiatowej nr 1656P. Temat omówiła A. Bosacka, 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.  

 

Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania. Projekt zostanie 

skierowany do  konsultacji społecznych na okres 7 dni tj. od dnia 05 lutego 2021 r.- do 

dnia 11 lutego 2021 r.  do godz.15.00.  Ponadto projekt uchwały zgłoszono w trybie 

art.7 ust.3 i 3a ustawy o postępowaniu dotyczących pomocy publicznej Prezesowi 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. Temat przedstawiła  M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…). 

 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w  sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miejscowości Brzeźno. 

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

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Ad 9 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył 3. oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. 

„Małych Grantów” na 2021 rok . Jedna oferta ze względu na negatywną ocenę formalną 

została rozpatrzona negatywnie. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

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

Zdrowia .  

Zgłoszone oferty są załącznikiem nr 6 do protokołu. 
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Ad 10 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu, jednomyślnie  

wyrażając  zgodę na indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej 

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

 

Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu  

wyrażając zgodę  na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły  w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo do dnia 25 czerwca 2021 roku. 

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

 

Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd zapoznał się  z ofertą edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022. 

Temat szczegółowo będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu zarządu. Temat 

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

 

Oferty  stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia przez PZD w Wągrowcu  z Miastem i Gmina Gołańcz nieruchomości 

nr działki 96, obręb Chawłodno. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 14 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat transportu publicznego i działań dotychczas 

podjętych w tym zakresie, które przedstawili B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju 

(….) oraz R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Ad 15 

Uwagi  i wnioski- nie zgłoszono. 

 

Ad  16 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  11  lutego  o godz. 12.00. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                  /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       ___________________________ 

 


