
PROTOKÓŁ NR 140 / 2021 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 16 lutego 2021 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono  o godz.10.50. 

 

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.Radosław Kubisz                      - Sekretarz Powiatu 

7.Karolina Krenz                          - kierownik  Wydziału Oświaty (…) 

8.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 11 lutego 2021 roku. 

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

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu : 

     4.1 projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie, 

     4.2 projektu  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Damasławku, 

     4.3 projektu  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie, 

     4.4 projektu uchwały  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, 

     4.5 projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu 

wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i 

sposobu  jej rozliczania, /po  konsultacjach  społecznych/.  

5. Uwagi i wnioski.  

6. 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  11 lutego 2021 roku. 
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Ad 3 

 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z Komendantem Powiatowej Komendy Policji w Wągrowcu, 

spotkaniu z Wójtem Gminy Mieścisko w sprawie regulacji gruntów, 

spotkanie z  dyrekcją szpitala powiatowego. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z dyrekcją MOW w Antoniewie w sprawie organizacji pracy jednostki, 

pogrzebie p W. Kaczmarek, 

wizji lokalnej funkcjonowania kotłowni  i CO  w ZS i MOS w Gołańczy,  

spotkaniu z przedstawicielami Wód Polskich, 

zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 

Powiatu. 

 

Ad 4 

Zarząd opiniował na sesję Rady Powiatu : 

     4.1 projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie. Zarząd jednomyślnie  

pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały, przyznając dotację w kwocie 

10.000 zł. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Projekt jest 

załącznikiem nr 1 do protokołu, 

     4.2 projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa w Damasławku. Zarząd jednomyślnie  

pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały, przyznając dotację w kwocie 

30.000 zł. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Projekt jest 

załącznikiem nr 2 do protokołu, 

     4.3 projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie, Zarząd jednomyślnie 

negatywnie zaopiniował, ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych. 

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

     4.4 projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii 

rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, Zarząd jednomyślnie 

negatywnie zaopiniował, ze względu na niewystarczającą ilość środków finansowych. 

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

     4.5 pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z 

budżetu powiatu wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu  jej rozliczania, /po  konsultacjach  społecznych/. 

Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Projekt uchwały jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 5 

 

Uwagi  i wnioski- nie zgłoszono. 
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Ad  6 

 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  18  lutego  o godz. 12.30. 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                  /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       ___________________________ 

 

 

 


