
PROTOKÓŁ NR 150 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 15 kwietnia 2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono  o godz. 15.00. 

 
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.Barbara Linetty                        - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i  
                                                    Zdrowia  
9.Edyta Owczarzak                      - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy  
                                                      Rodzinie  
10.Małgorzata Klessa                  - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,  
                                                    Rolnictwa i Leśnictwa 
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 08 kwietnia 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Informacja  o możliwości  ubiegania się powiatu o środki finansowe 

w  uruchomionym module IV programu PFRON  “Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.  

5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 
5.1 sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w  powiecie 
wągrowieckim , 
 5.2 projektu uchwały w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Powiatu Wągrowieckiego , 
5.3 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny 
rocznej  działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu, 
 5.4 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny 
rocznej  działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy, 
 5.5. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego /z. p. M. Żurowskim/, 
5.6 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF  na lata 2021-2035, 
5.7 projektu uchwały w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, 
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5.8  projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, 
5.9  projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi 
Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych                      
/po konsultacjach społecznych/, 

6. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 
2021 rok. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

8. Zatwierdzenie pisma  o sposobie załatwienia zawiadomienia  w sprawie ZOZ 
przez p. A.W. 

9. Rozpatrzenie wniosków samorządów gminnych o udzielenie dotacji na 
usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ewentualne 
zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych. 

11. Uwagi i wnioski.  
12. 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 08 kwietnia 2021 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu  Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w  Pile , 

spotkaniu z Komendantem Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej,  

spotkaniu z Burmistrzem miasta Wągrowca,  

konferencji z NFZ w sprawie  wskazania punktów szczepień  przeciw                   

Covid-19, 

wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu M. Osuch i członkiem zarządu powiatu 

A. Wieczorek  oraz Burmistrzem M i G Gołańcz M. Durskim w spotkaniu  z  

kierownictwem WTZ  oraz wizji lokalnej siedziby WTZ w Gołańczy, 

spotkaniu z dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy  w  sprawie obsady  kadr, 

omawianiu spraw związanych ze szpitalem powiatowym. 
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Wicestarosta uczestniczył w: 

omawianiu spraw związanych  z przygotowaniem placu do  budowy boiska przy ZS             

nr 1 w Wągrowcu, 

spotkaniu z dyrektorem MOW w Antoniewie w sprawie projektu organizacji szkoły 

spotkaniu z dyrekcją SOSW w Wągrowcu  w sprawie projektu  organizacji szkoły, 

wizji lokalnej przygotowywanych punktów szczepień przeciw Covid-19 w powiecie 

wągrowickim, 

spotkaniu z dyrekcją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i omawianiu spraw 

inwestycyjnych  i spraw bieżących, 

spotkaniu z wójtami i burmistrzami powiatu wągrowieckiego w sprawie szczepień 

przeciw Covid-19, 

pracach związanych z podziałem  nadwyżki budżetowej, 

zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w zdalnym 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w  zdalnym posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki .Wraz ze Starostą T.Krancem, z 

Przewodniczącą Rady Powiatu M. Osuch  oraz Burmistrzem M i G Gołańcz M. 

Durskim w spotkaniu  z  kierownictwem WTZ  oraz wizji lokalnej siedziby WTZ 

w Gołańczy. 

 

Członek zarządu R. Woźniak  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją  o możliwości  ubiegania się powiatu o środki 
finansowe w  uruchomionym module IV programu PFRON  “Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”, którą przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor 
PCPR w Wągrowcu. Zdaniem zarządu należy rozpoznać możliwości ubiegania 
się o środki  finansowe oraz rozeznać potrzeby gmin.  

Ad 5 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 5.1 sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w  powiecie 
wągrowieckim, które przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w 
Wągrowcu. Sprawozdanie jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 
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 ad 5.2 projekt uchwały w sprawie  oceny zasobów pomocy społecznej dla 
Powiatu Wągrowieckiego, który przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR 
w Wągrowcu. Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 
 
ad 5.3 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny 
rocznej  działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu, który 
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały  
jest załącznikiem nr 3 do protokołu,   
 
ad 5.4 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny 
rocznej  działalności  Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Gołańczy, który 
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały  
jest załącznikiem nr 4 do protokołu,   
 
ad 5.5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu lokalu użytkowego /z. p. M. Żurowskim/, który przedstawił R. 
Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 5 do 
protokołu,   
 
ad 5.6 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF  na lata 2021-2035, który 
przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały  jest 
załącznikiem nr 6 do protokołu,   
 
ad 5.7 projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, 
który przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały  jest 
załącznikiem nr 7 do protokołu,   
 
ad 5.8  projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który przedstawiła D. 
Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 8 do 
protokołu,   
 
ad 5.9  projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty spłat należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi 
Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych,                      
po konsultacjach społecznych. Do przedłożonego projektu nie wniesiono 
żadnych uwag. Projekt uchwały  przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 
Projekt  jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
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Ad 6 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie  zmian w 
budżecie powiatu na 2021 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 
uchwałę:  T. Kranc-za,  M. Piechocki- za, J.Springer-za, A. Wieczorek-za,                               
R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 7 
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:  T. Kranc-za,  M. Piechocki- za,                        
J. Springer- za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 
11 do protokołu. 
 

Ad 8 

Zarząd po analizie  jednomyślnie zatwierdził  pismo o  sposobie załatwienia 
zawiadomienia  w sprawie ZOZ przez  p. A.W. Pismo przedstawiła B. Linetty, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Pismo jest załącznikiem nr 
12 do protokołu. 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wnioski samorządów gminnych o 
udzielenie dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz 
pozytywnie zaopiniował stosowne  projekty uchwał na sesję Rady Powiatu 
.Temat przedstawiła M.Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa.  Wnioski są załącznikiem nr 13 do protokołu. Projekty 
uchwał są załącznikami nr 14,nr15,nr16 i nr 17 do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Temat przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 18 do protokołu. 

 

Ad 11 
Uwag i wniosków nie zgłoszono 

 

Ad  12 

Następne  posiedzenie  Zarządu ustalono na dzień  22  kwietnia  2021 r. o 

godz. 12.30.  

 

 

 

 



 6 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 

      _________________ 

            /M.Substyk /                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                  /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer          _________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


