
PROTOKÓŁ NR 156 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 20 maja  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono  o godz. 15.05. 

 
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.Danuta Królczyk                       - Skarbnik Powiatu 
6.Radosław Kubisz                    - Sekretarz Powiatu 
7.Dorota Stalica                        - główna księgowa DPS w Srebrnej Górze 
8.Przemysław Bury                     - dyrektor ZOZ w Wągrowcu                                             
9.Karolina Krenz                      - kierownik Wydziału Oświaty ,Kultury i Sportu 
10.Małgorzata Klessa              - kierownik Wydziału Ochrony, Środowiska, 
                                                   Rolnictwa i Leśnictwa 
11.Edyta Owczarzak                - dyrektor PCPR w Wągrowcu 
12.Anna Bosacka                      - kierownik Wydziału Gospodarki  
                                                     Nieruchomościami 
13.Dariusz Przesławski            - kierownik Wydziału Architektury i  
                                                    Budownictwa 
14.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 13 maja 2021 roku. 
3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Informacja  na temat wniosku w sprawie zakupu dla ZOZ w Wągrowcu. 
5. Informacja na temat potrzeb remontowych w DPS w Srebrnej Górze. 
6. Wyrażenie zgody na wprowadzenie zmian w ofercie realizacji zadania 

publicznego przez Polski Związek Niewidomych, Koło Powiatowe Polskiego 
Związku Niewidomych. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 
przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko 
dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w 
Gołańczy.  

8. Arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren strony południowej 
ul. Pocztowej w Mieścisku. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg 
do kategorii dróg powiatowych. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu. 

12. Informacja o planowanej inwestycji „Rozwój gospodarki o obiegu 
zamkniętym w Północnej Wielkopolsce poprzez budowę Centrum Zielonej 
Energii, Recyklingu i OZE-Etap-I . 

13. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu autopoprawek do projektów 
uchwał: 
12.1 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035, 
12.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 

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 13 maja  2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z inspektorami Sanepid-u  i PINB w sprawie inwestycji, 
spotkaniu z p. M. Patelskim, dyrektorem  I LO w Wągrowcu, 
spotkanie z p. P. Burym, dyrektorem ZOZ w Wągrowcu,  
obchodach Dnia Strażaka, 
spotkaniu z mecenasem M. Kazimierskim z  kancelarii ekologicznej  w sprawie  
zmiany pozwolenia zintegrowanego dla instalacji Zakładu Produkcji Etanolu i 
Pasz w Rąbczynie, 
rozmowach  w sprawie inwestycji w ZOZ  w Wągrowcu. 
 
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 . 
 
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
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Ad 4 
Zarząd zapoznał się z informacją  na temat wniosku w sprawie zakupu dla ZOZ 
w Wągrowcu, którą omówił P.Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Pan  dyrektor 
poinformował, że ZOZ złożył wniosek na zakup ze środków funduszu 
przeciwdziałania  Covid-19 na  tomograf 16 rzędowy 24 warstwowy.  
   
Ad 5 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat potrzeb remontowych w DPS w 
Srebrnej Górze, którą  przedstawiła D.Stalica, główna księgowa DPS. Pani 
księgowa wyjaśniła, że jest wiele potrzeb remontowych w DPS m.in. 
orynnowanie na budynku pałacu, wymiana dachu na budynku pałacu, remont 
schodów zewnętrznych, remont parkingu (…) . Zarząd po analizie prosi , aby 
rozeznać temat i koszty oraz  przygotować  dokumentację na  złożenie  
mniejszego wniosku na naprawę orynnowania. Natomiast wkład własny należy 
zagwarantować. 
 
Od godz. 13.30 zarząd obraduje w 3 osobowym składzie. Z posiedzenia 
zarządu wyszedł członek Zarządu R. Woźniak. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie  3 za wyraził zgodę na wprowadzenie zmian w ofercie 
realizacji zadania publicznego przez Polski Związek Niewidomych, Koło 
Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych. Temat przedstawiła E. 
Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.   
 
Od godz. 14.30 zarząd obraduje w 4 osobowym składzie. Na posiedzenie 
zarządu przybył członek zarządu R. Woźniak. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na 
stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii 
Gołanieckiej w Gołańczy, wskazując do prac w Komisji przedstawicieli organu 
prowadzącego w osobach : M. Osuch jako przewodnicząca, J.Michalska i                  
M. Liske jako członków Komisji. 
Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd omawiał arkusze organizacyjne szkół i placówek na rok szkolny 
2021/2022, które przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu. W posiedzeniu uczestniczyli dyrektorzy ZS nr 1 i I LO w Wągrowcu. 
Zarząd po analizie pozytywnie zaakceptował arkusz organizacji Poradni 
Psychologiczno - Pedagogicznej w Wągrowcu  oraz I Liceum 
Ogólnokształcącego w Wągrowcu. Arkusz organizacji Zespołu Szkół nr 1 w 
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Wągrowcu został zaakceptowany pod względem organizacyjnym natomiast pod 
względem finansowym nie uzyskał akceptacji zarządu. 
Arkusze organizacji omawianych jednostek są załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren 
strony południowej ul. Pocztowej w Mieścisku. Temat przedstawił                                  
D. Przesławski, kierownik Wydziały Architektury i Budownictwa. 
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych . Temat omówiła A. Bosacka, 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu. 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu. 

Ad 12 

Zarząd z informacją o planowanej inwestycji „Rozwój gospodarki o obiegu 
zamkniętym w Północnej Wielkopolsce poprzez budowę Centrum Zielonej 
Energii, Recyklingu i OZE-Etap-I , zapozna się na kolejnym posiedzeniu. 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu 
autopoprawek do projektów uchwał: 

13.1 w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035, którą omówiła D.Królczyk, 
Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 
13.2 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, którą omówiła                 
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawki są  załącznikiem nr 6 i nr 7 do 
protokołu. 

Ad 14 
Zarząd jednomyślnie zaaprobował oświadczenie o zrzeczeniu się praw 
wniesienia odwołania  decyzji IMK.6831.9.2021 (…) dotyczącej  podziału 
nieruchomości położonych w Wągrowcu .Temat przybliżyła  A. Bosacka , 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
W zawiązku z oszczędnościami w zamówieniu publicznym w trybie 
podstawowym, dotyczącym remontów cząstkowych  Zarząd jednomyślnie 
wyraził zgodę dyrektorowi PZD w Wągrowcu na przeznaczenie części 
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środków na przygotowanie dokumentacji trzech zadań drogowych ,które 
zgłoszone zostaną do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg . 
Więcej uwag i wniosków – nie zgłoszono. 
 
Ad 15 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 27 maja 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       __________________ 

 

 


