PROTOKÓŁ NR 146 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 marca 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.15.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
- Starosta Wągrowiecki
2.Jerzy Springer
- Członek Zarządu Powiatu
3.Andrzej Wieczorek
- Członek Zarządu Powiatu
4.Robert Woźniak
- Członek Zarządu Powiatu
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
6.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zdrowia
7.Edyta Owczarzak
- dyrektor PCPR w Wągrowcu
8. Dariusz Przesławski
- kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
9.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
10.Beata Jessa
- kierownik Wydziału Rozwoju (…)
11.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 18 marca 2021 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Nawiązanie współpracy z Fundacją “ Dziecko w Centrum” w zakresie udzielania
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw oraz
osobom im najbliższym, dotyczy nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia.
5. Informacja na temat zasadności utworzenia lub zlecenia prowadzenia na terenie
powiatu wągrowieckiego domu dla samotnych matek/ojców z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży ( pismo Wojewody Wielkopolskiego nr PS-II.002.3.20121.11 z dnia
10 marca 2021 roku) .
6. Oferta złożona w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu
Opieki Zdrowotnej za 2020 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia
Powiatu Wągrowieckiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości
klasyfikacji budżetowej .
10. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz dla terenów
planowanej drogi rowerowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów w rejonie ulicy
Składowej, ulicy Dworcowej i ulicy Osada.
12. Zatwierdzenie zasad przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na rok szkolny 2021/2022.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w MOS w
Gołańczy.
14. Rozpatrzenie wniosków p. K. Karowskiej - Gaudyn i p. A. Jasińskiego o wyrażenie
zgody na wzajemną zamianę lokali, które wynajmują przy ul. Kościuszki 55 .
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 18 marca 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu z osobami sprawującymi nadzór inwestycyjny w szpitalu powiatowym,
spotkaniu z kierownikami wydziałów starostwa w sprawie organizacji pracy w
starostwie,
spotkaniu z płk. Woźniakiem , szefem Sztabu Wojskowego w Poznaniu,
rozmowach w sprawie przygotowania szpitala dotyczących organizacji oddziału
Covidowego.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji.
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu . Ponadto uczestniczył w
posiedzeniu Komisji przy Powiatowym Urzędzie Pracy ds. rozpatrywania wniosków o
przyznanie dotacji na dofinansowanie nowych miejsc pracy oraz prowadzenie
działalności gospodarczej.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz w zdalnym posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu Komisji przy
Powiatowym Urzędzie Pracy ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie dotacji na
dofinansowanie nowych miejsc pracy oraz prowadzenie działalności gospodarczej.
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją na temat nawiązania współpracy z Fundacją
“ Dziecko w Centrum” w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem, świadkom przestępstw oraz osobom im najbliższym, dotyczy
nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia .Zarząd jednomyślnie pozytywnie
odniósł się do współpracy z Fundacją i proponuje udostepnienie pomieszczenia, które
oferuje PCPC, 2 razy tygodniowo po okresie pandemii Covid-19.
Temat przybliżyła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.
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Ad 5
Zarząd zapoznał się z informacją na temat zasadności utworzenia lub
zlecenia prowadzenia na terenie powiatu wągrowieckiego domu dla
samotnych matek/ojców z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ( pismo Wojewody
Wielkopolskiego nr PS-II.002.3.20121.11 z dnia 10 marca 2021 roku) . Zarząd
zapoznał się, a na podstawie analizy i potrzeb na terenie powiatu wągrowieckiego ta
instytucja nie jest wskazana ze względu na małą ilość zdarzeń. Temat omówiła
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.
Ad 6
Zarząd rozpatrywał oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów”
2021 . W związku z tym oferta złożona przez Stowarzyszenie Lwie Serce (…) nie
ma bezpośredniego związku z zadaniami publicznymi realizowanymi przez powiat na
rzecz osób niepełnosprawnych zarząd rozpatrzył ofertę negatywnie. Natomiast
oferta złożona przez Fundację ADRA (…) nie znajduje uzasadnienia realizacji
zadania i zarząd rozpatrzył ofertę negatywnie.
Oferty omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR oraz B. Linetty, kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Oferty są załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 7
Zarząd zapoznał się z informacją na temat wniosków dotyczących programu
dofinansowania przejść dla pieszych, która przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Zarząd decyzję o złożeniu wniosków
będzie podejmował w terminie późniejszym z chwilą otrzymania środków finansowych.
Ad 8
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie przedstawienia sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki
Publicznej i Zespołu Opieki Zdrowotnej za 2020 rok oraz przedstawienia informacji o
stanie mienia Powiatu Wągrowieckiego. Temat przedstawił R.Kubisz,Sekretarz
Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 9
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2021 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę: T.
Kranc -za, J. Springer- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 10
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok wg.
szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął
ww. uchwałę: T. Kranc -za, J. Springer – za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu.
Ad 11
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gołańcz dla
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terenów planowanej drogi rowerowej. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik
Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwałą jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 12
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gołańczy dla terenów
w rejonie ulicy Składowej, ulicy Dworcowej i ulicy Osada. Temat przedstawił D.
Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwałą jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 13
Zarząd zapoznał się i jednomyślnie zatwierdził zasady przygotowania i zatwierdzania
arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki
na rok szkolny 2021/2022. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…)
Zatwierdzone zasady są załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 14
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawieszenie zajęć w MOS w Gołańczy. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty (…)
Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 15
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wnioski p. K. Karowskiej - Gaudyn i
p. A. Jasińskiego wyrażając zgodę na wzajemną zamianę lokali, które wynajmują
przy ul. Kościuszki 55 . Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Omawiane wnioski są załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 16
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu przedstawił pismo Stowarzyszenia Unii Wielkopolan o
zgłaszanie kandydatur do nagrody Wawrzynów Pracy Organicznej (…)
Pismo jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ponadto Zarząd zapoznał się z pismem p. A. Warzyńskiego dotyczącego
rozpatrzonej skargi złożonej przez zainteresowanego na działalność ZOZ w
Wągrowcu. Pismo omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo stanowi załącznik nr
11 do protokołu.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 17
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 30 marca 2021 r. o godz. 8.30.
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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

__________________
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