PROTOKÓŁ NR 163 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 01 lipca 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia 01 lipca o godz. 12.00, zakończono o
godz.13.10.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Jerzy Springer
3.Andrzej Wieczorek
4.Robert Woźniak

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
6.Radosław Kubisz
-Sekretarz Powiatu
7.Anna Bosacka
- kierownik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami
8.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
9.Artur Szyper
-sam. referent w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Wągrowcu
10.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 30 czerwca 2021 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Rozpatrzenie indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych .
5. Rozpatrzenie wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew/przy ZOZ w
Wągrowcu/.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych /ul. św. Huberta w Mieścisku/.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych /ul. Lipowa w Wągrowcu/.
9. Informacja dotycząca zakończonego decyzją Burmistrza miasta Wągrowca
postępowania podziałowego na terenie nieruchomości oddanej w użyczenie
na rzecz ZOZ.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Magdaleny Woźniak - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Anny Sobieszczyk - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Justyny Otta -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Magdy Wysockiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani
Anny Różnowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środków trwałych
będących w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Antoniewie.
16. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Mieścisko o przyznanie Nagrody
Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Pani Czesławy Wieczorek - byłemu
dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego
w Mieścisku.
17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok,
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
19.
Uwagi i wnioski.
20.
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 30 czerwca 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
zakończeniu roku szkolnego w Mieścisku i wręczeniu Nagrody herbu Powiatu
Wągrowieckiego,
zakończeniu roku szkolnego w Szkole Branżowej w Wągrowcu oraz
podsumowaniu działalności w 2020 roku,
spotkaniu z dyrektorem i główną księgową ZOZ w Wągrowcu,
spotkaniu z przedstawicielami Bractw Kurkowych ,
uroczystości 500. lecia konsekracji kościoła parafii pw. św. Apostołów Piotra i
Pawła w Łeknie,
spotkaniu w p. Gogolewskim w sprawie organizacji imprez rowerowych na
terenie powiatu wągrowieckiego,
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spotkaniu z D. Różańskim w sprawie współpracy motocyklistów w imprezach
masowych na terenie powiatu,
spotkaniu z przewoźnikami w sprawie transportu publicznego na terenie
powiatu wągrowieckiego.
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w
Zespole Szkół w Gołańczy , uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, brał udział w posiedzeniu
XXXI sesji Rady Powiatu.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia
Polityki Społecznej i Rynku Pracy , brał udział w posiedzeniu XXXI sesji Rady
Powiatu.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w
ZS nr 1 w Wągrowcu ,uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu .
Ad 4
Zarząd powiatu jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier
technicznych. Temat omówił A. Szyper, samodzielny referent w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
Wnioski są załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego. Temat omówił A. Szyper, samodzielny referent w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu.
Wnioski są załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
wycinkę drzew/przy ZOZ w Wągrowcu/. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /ul. św. Huberta w Mieścisku/.Temat
omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad 8
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych /ul. Lipowa w Wągrowcu/. Temat
omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą zakończonego decyzją Burmistrza
miasta Wągrowca postępowania podziałowego na terenie nieruchomości
oddanej w użyczenie na rzecz ZOZ. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Decyzja Burmistrza stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
Od godz.12.40 zarząd obraduje w trzyosobowym składzie. Z posiedzenia
zarządu wyszedł członek zarządu R. Woźniak.
Ad 10
Zarząd 3 głosami za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Woźniak - nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do
prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Karolinę Krenz jako
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Od godz. 12.45 zarząd obraduje w czteroosobowym składzie. Na posiedzenie
przybył członek zarządu R. Woźniak.
Ad 11
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Anny Sobieszczyk - nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do
prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Justynę Michalską jako
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 12
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Justyny Otta - nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do
prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Justynę Michalską jako
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 13
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Magdy Wysockiej- nauczyciela kontraktowego
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ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do
prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Karolinę Krenz jako
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 14
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Anny Różnowskiej - nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do
prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Karolinę Krenz jako
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.
Ad 15
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
środków trwałych będących w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. Temat omówił R.
Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad 16
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mieścisko i
przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla
Pani Czesławy
Wieczorek - byłemu dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława
Chruszczewskiego w Mieścisku. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Wniosek jest załącznikiem nr 13 do protokołu.
Ad 17
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w
budżecie powiatu 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 14 do niniejszego protokołu.

Ad 18
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 4 za, podjął
ww. uchwałę: T. Kranc -za, J. Springer – za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad 19
Zarząd jednomyślnie pozytywnie odniósł się do wniosku dyrektora PZD w
Wągrowcu i wyraża zgodę zabezpieczenie w pełni środków finansowych na
realizację zadania -remont drogi na odcinku Gołańcz –Oleszno.
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Zarząd zapoznał się z informacją na temat Wągrowieckiego chóru The Hoor ,
który otrzymał srebrny i brązowy dyplom w dwóch różnych kategoriach na 56.
Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach. W związku
z powyższym chce reprezentować powiat na festiwalu międzynarodowym i
prosi o wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wyjazdu. Zarząd wyraża
wolę pokrycia części kosztów wyjazdu. Temat przedstawiła I. Marcinkowska,
specjalista w Wydziale Organizacyjnym.
Więcej uwag i wniosków – nie zgłoszono.
Ad 20
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 08 lipca 2021 o godz. 9.30.
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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