
PROTOKÓŁ NR 144 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 11 marca 2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono  o godz. 14.55. 

 
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.Karolina Krenz                         - kierownik  Wydziału Oświaty (…) 
9.Dariusz Przesławski                - kierownik Wydziału Architektury i    
                                                     Budownictwa 
10.Kinga Kluczyńska                 -  inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i   
                                                      Zdrowia 
11.Edyta Owczarzak                   - dyrektor PCPR w Wągrowcu 
12.Przemysław Bury                   - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 
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 05 marca 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w   sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w 2021 roku. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów w rejonie ulicy 
Polnej i terenów kolejowych. 

6. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” 2021. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora  ILO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 1  w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

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

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego” i 

określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki”. 

11. Informacja na temat wyników ankiety  badającej preferencje zawodowe uczniów 
ósmych klas szkół podstawowych z terenu Powiatu Wągrowieckiego. 
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12. Przedstawienie  projektu zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na rok 
szkolny 2021/2022. 

13. Podjęcie uchwały  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 
14. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej . 

15. Informacja na temat przebiegu inwestycji w ZOZ w Wągrowcu. 
16. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu 

Wągrowieckiego -pozostałego środka trwałego będącego w posiadaniu Biura 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

17. Uwagi i wnioski.  
18. 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  05 marca 2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta  informację o pracy między posiedzeniami zarządu  złoży na kolejnym 
posiedzeniu.  
 
Wicestarosta uczestniczył w:  
spotkaniu w ILO  w Wągrowcu w sprawie realizacji projektu dotyczący poboru prądu i 
ogrzewania CO, 
podpisaniu umowy   na rewitalizację linii kolejowi na trasie Wągrowiec- Czarnków, 
rozmowach z dyrektorem ZOZ w sprawie  III fali  wirusa COVID-19 i jego 
zapobieganiu, 
przekazaniu placu budowy w ZS nr 1 na budowę  pełnowymiarową halę sportową 
 
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w   sprawie określenia 
rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 roku . Temat omówiła              
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 1 do protokołu.  
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów 
w rejonie ulicy Polnej i terenów kolejowych. Temat przedstawił D. Przesławski, 
kierownik  Wydziału Architektury i Budownictwa. 
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
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Ad 6 

Zarząd po analizie jednomyślnie negatywnie rozpatrzył ofertę złożoną w trybie 
pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” 2021, gdyż  nie uznał celowości 
realizacji zadania. Temat przedstawiła K. Kluczyńska, inspektor  w Wydziale 
Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Oferta jest załącznikiem nr 3 do protokołu.  

 

Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wniosek  dyrektora  ILO w Wągrowcu , 
wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1  w Wągrowcu  
wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 8 godzin 
tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora  ZS nr 2 w Wągrowcu 
wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo. Temat omówiła K.Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przyznania „Stypendiów 
Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki” . Temat omówiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Uchwała  jest załącznikiem nr 7do protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat wyników ankiety  badającej preferencje 
zawodowe uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu Powiatu 
Wągrowieckiego. Informację przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. 
Wyniki ankiety są załącznikiem nr 8 do protokołu. 
 

Ad 12 
Zarząd zapoznał się z   projektem zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na rok 
szkolny 2021/2022. Temat przybliżyła  K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu. 
Projekt   jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 



 4 

 

 
Ad 13 
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 10 do protokołu. 
 
 
Ad 14 
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 11 do protokołu. 
 
 
Ad 15 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat przebiegu inwestycji w ZOZ w Wągrowcu , 
która omówili P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu i M. Gaertner, inżynier kontraktu. 
Pan dyrektor i p. M. Gaertner poinformowali o przebiegu budowy i problemach  
wynikających z  przejęciem i kontynuacją  realizacji inwestycji przez nowego 
wykonawcę. 

 

Ad 16 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania 
mienia Powiatu Wągrowieckiego -pozostałego środka trwałego będącego w 
posiadaniu Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 
Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do 
protokołu. 
 
Ad 17 
Uwagi i wnioski- nie zgłoszono. 
 
 
Ad  18 
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  18  marca  2021 r. 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       __________________ 

 

 


