PROTOKÓŁ NR 141 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 lutego 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.14.30.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Michał Piechocki
2.Jerzy Springer
3.Andrzej Wieczorek
4.Robert Woźniak

-

Wicestarosta
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
6.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
7.Dariusz Przesławski
- kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
8.Kinga Kluczyńska
- inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Zdrowia
9.Anna Bosacka
- kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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 16 lutego 2021 roku.
3. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert głoszonych w trybie uproszczonym
w ramach tzw. „Małych Grantów”, przedstawionych na zarządzie w dniu
11 .02.2021.
5. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” do której
można zgłaszać uwagi.
6. Przedstawienie treści pisma p. K. K. Mazurków z dnia 04 lutego 2021 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w
rejonie ul. Libelta i ul. Sportowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach
ewidencyjnych Krzyżanki, Konary, Grabowo, Panigródz, Czeszewo, GołańczMiasto.
9. Zapoznanie się z projektem budżetu WOKiS na 2021 rok.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji 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/,który będzie skierowany do konsultacji społecznych/.
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. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w posiadaniu
Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.
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 16 lutego 2021 roku.
Ad 3
Wicestarosta uczestniczył w:
podsumowaniu projektu pn. „ Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych”,
przekazaniu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP
w Mieścisku,
zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji,
omawianiu sprawy połączeń kolejowych na trasie Wągrowiec-Czarnków.
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zdanym posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu Komisji
opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…).
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz uczestniczył w posiedzeniu
Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (…).
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w
trybie uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”, przedstawionych na zarządzie
w dniu 11 .02.2021, którą omówiła K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw
Obywatelskich i Zdrowia. Do zgłoszonych ofert nie wniesiono żadnych uwag.
Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd negatywnie rozpatrzył ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym tzw.
„MAŁYCH GRANTÓW” do której można zgłaszać uwagi , gdyż nie uznał celowości
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działania. Temat omówiła K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zdrowia. Zgłoszona oferta jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
Zarząd zapoznał się z treścią pisma p. K. K. Mazurków z dnia 04 lutego 2021 roku,
które przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Pismo jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów położonych w
rejonie ul. Libelta i ul. Sportowej. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 8
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach
ewidencyjnych Krzyżanki, Konary, Grabowo, Panigródz, Czeszewo, Gołańcz-Miasto .
Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z projektem budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu na 2021
rok . Temat szczegółowo będzie omawiany na jednym z kolejnych posiedzeń zarządu.
Projekt budżetu przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Projekt budżetu jest załącznikiem na 6 do protokołu.
Ad 10
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji 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, który został
skierowany do konsultacji społecznych na okres 14 dni tj. od dnia 19 lutego 2021 r do
dnia 04 marca 2021 r do godz. 15.00. Projekt przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt uchwały jest załącznikiem na 7 do
protokołu.
Ad 11
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił uchwałę w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2021 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę:
J. Springer – za, M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. Uchwała jest
załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 12

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił uchwałę w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021
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rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie
4 za, podjął ww. uchwałę: J. Springer – za, M. Piechocki- za, A. Wieczorek-za,
R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 13
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie likwidacji środka trwałego
będącego w posiadaniu Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy. Temat omówił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 14
Wicestarosta M. Piechocki przybliżył temat połączeń kolejowych i rewitalizacji linii
kolejowej na trasie Wągrowiec - Czarnków.
Więcej uwag i wniosków - nie zgłoszono.
Ad 15
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 25 lutego 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

___________________________
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