PROTOKÓŁ NR 160 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 17 czerwca 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.14.00
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Michał Piechocki
3.Jerzy Springer
4.Andrzej Wieczorek
5.Robert Woźniak

- Starosta Wągrowiecki
- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
6.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
7.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
8.Dariusz Przesławski
- kierownik Wydziału Architektury i
Budownictwa
9.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 10 czerwca 2021 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu :
4.1 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu
drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo,
4.2 projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2035,
4.3 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu bilansu skonsolidowanego Powiatu Wągrowieckiego za 2020
rok.
6. Podjęcie uchwały 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. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca obszaru położonego
w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej .
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca obszaru położonego
w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta i Słowackiego.
10. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie
pn: „ Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”.
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 10 czerwca 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu samorządów partnerstwa „Razem dla rozwoju” - partnerstwo 4 gmin
w projekcie,
spotkaniu z p. Gawrońskim w sprawie działalności powiatowego centrum
zdrowia psychicznego,
spotkaniu z dyrektorami PCPR i PPP w Wągrowcu,
spotkaniu z Zarządem Powiatowego Stowarzyszenia Sołtysów Województwa
Wielkopolskiego,
spotkaniu z Bractwem Kurkowym w Wągrowcu z okazji obchodów 25. lecia
istnienia Bractwa,
spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim w Starostwie Powiatowym,
spotkaniu z zarządami rodzinnych ogrodów działkowych –Polski Związek
Działkowców - stowarzyszenie okręg w Pile.
Wicestarosta uczestniczył w:
webinarium w sprawie planowanego planu odbudowy,
rozgrywkach młodzieżowych szkół, finał gry w szachy Złota Wieża oraz gry w
warcaby,
rozmowach z p. skarbnik,
wraz ze Starostą w spotkaniu z dyrektorami PCPR i PPP ,
walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Komunikacja,
rozmowach w sprawie przepływu gazu przy budowanej hali ZS nr 1 w
Wągrowcu,
spotkaniu z Wojewodą Wielkopolskim w Starostwie Powiatowym,
rozmowach z dyrekcją MOW w Antoniewie,
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rozmowach dotyczących rozeznania mieszkań w ZS nr 2 w Wągrowcu.
Członek zarządu J. Springer, uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji ,która udała się z wizją lokalną do szpitala
powiatowego w Wągrowcu.
Ad 4
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu :
4.1 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi
powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – Rybowo. Projekt uchwały
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 1 do
protokołu,
4.2 projekt uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2035 , który omówiła
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do
protokołu,
4.3 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, który
omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3
do protokołu,
Ad 5
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przekazania Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu skonsolidowanego Powiatu
Wągrowieckiego za 2020 rok-.Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik
Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 6
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu na 2021 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął ww.
uchwałę: T. Kranc -za, J. Springer – za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za,
R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad 7
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021 rok wg.
szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął
ww. uchwałę: T. Kranc -za, J. Springer – za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za,
R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad 8
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
obszaru położonego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 Listopada i Skockiej. Temat
przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca
obszaru położonego w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, Libelta i Słowackiego.
Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i
Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 10
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu,
wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
na zadanie pn: „ Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr
1622P). Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest
załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 11
Zarząd przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego śp. Ireneuszowi
Piwowarczykowi- nauczycielowi teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz
praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Wniosek jest
załącznikiem nr 10 do protokołu.
Więcej uwag i wniosków – nie zgłoszono.

Ad 12
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 24 czerwca 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

__________________
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