
PROTOKÓŁ NR 165 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 15 lipca  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia 15 lipca  o godz. 9.30, zakończono o 
godz. 12.20. 

 
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.Radosław Kubisz                  -Sekretarz Powiatu 
7.Karolina Krenz               - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
8.Maciej Gaertner               - inżynier kontraktu –ZOZ w Wągrowcu 
9.Dominika Pewińska       - podinspektor w Wydziale Finansów 
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 08 lipca 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Informacja na temat postępu prac budowlanych dotyczących rozbudowy 

szpitala i hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu . 
5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

5.1 projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu , 
5.2 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, 
5.3 projektu uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w 

posiadaniu Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. 

7. Rozpatrzenie pisma I. Wójcik i A. Goela , lekarzy specjalistów o wyrażenie 

zgody na zamianę pomieszczeń położonych na I piętrze budynku przychodni 

przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 

Moniki Balcerzak-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. 
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9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana 

Pawła Przybyszewskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana 

Błażeja Tomkowiaka-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. 

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 lipca  2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z Marszałkiem Woj. Wlkp. dot. środków  finansowych w ramach  
Rozwoju  Infrastruktury  na wsiach, 
obchodach  Dnia  Walki Męczeństwa Wsi Polskiej, 
podpisaniu umowy   dotyczącej transportu  publicznego,  
spotkaniu z  Prezesem  MKS Nielba  Wągrowiec, 
spotkaniu w sprawie  Festynu Cysterskiego, który odbędzie się  w Wągrowcu. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
spotkaniu  w sprawie  transportu publicznego, 
spotkaniu  w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, 
posiedzeniu komisji ds. kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 
spotkaniu Rady Budowy ZOZ i hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
spotkaniu z Premierem RP  w Kaliszu. 
 
Ad 4 
Zarząd zapoznał się z informacją  na temat postępu prac budowlanych 
dotyczących rozbudowy szpitala i hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu , 
którą przedstawił  M. Gaertner, inżynier kontraktu ZOZ w Wągrowcu. 
 
W posiedzeniu zarządu uczestniczyły B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, 
Inwestycji i Transportu Publicznego oraz J.Heckert, specjalista w Wydziale 
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  i poinformowały zarząd o 
przebiegu inwestycji  w szpitalu i budowie boiska przy ZS nr 1 w Wągrowcu. 
Ponadto zarząd omawiał temat  o możliwych inwestycjach drogowych Powiatu 
Wągrowieckiego realizowanych ze środków zewnętrznych, wg. załącznika nr 1 
do protokołu. 
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Ad 5 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

5.1 projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu, która omówił 
Wicestarosta M. Piechocki. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 
5.2 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok , który omówiła  
D. Pewińska, podinspektor w Wydziale Finansów. Projekt uchwały jest 
załącznikiem nr 3 do protokołu, 
5.3 projekt  uchwały w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu 
użytkowego, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 
załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie likwidacji środka trwałego 

będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu .Temat przedstawił R. 

Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie negatywnie rozpatrzył pismo I. Wójcik i A. Goela , lekarzy 

specjalistów i nie wyraził zgody na zamianę pomieszczeń położonych na                        

I piętrze budynku przychodni przy   ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu. Temat 

przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo w powyższej sprawie  jest 

załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Moniki Balcerzak - nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do 
prac w komisji  przedstawiciela organu prowadzącego p. Małgorzatę Osuch jako 
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.  
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pana Pawła Przybyszewskiego - nauczyciela 
kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego, wskazując do prac w komisji przedstawiciela organu 
prowadzącego p. Małgorzatę Osuch, jako przewodniczącą komisji . Temat 
przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała 
jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pana Błażeja Tomkowiaka - nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do 
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prac w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. Małgorzatę Osuch jako 
przewodniczącą komisji . Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.  
 
Ad 11 
Zarząd omawiał temat wytypowania kandydatów do Nagrody Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego, które byłyby wręczone przy okazji Dożynek Powiatowych.  
 
Więcej uwag  i wniosków – nie zgłoszono.  
 
Ad 12 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  22  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       __________________ 

 

 

 


