
PROTOKÓŁ NR 167 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 22 lipca  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia  22 lipca  o godz. 11.00, zakończono o 
godz.11.40. 

 
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.Anna Bosacka                - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
8.Karolina Krenz                - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
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 20 lipca 2021 roku. 

3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej drogi   nr 2478P Mieczewo – Radzewo. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego 

pn. „Rozbudowa ul. Szarych Szeregów pomiędzy ul. Cysterską i wiaduktem 

kolejowym w Wągrowcu”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

użyczenia. 

7. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Pomocy Uczniom im. J. Pawła .II w 

Mieścisku o zmianę dotyczącą: zmniejszenia liczby uczestników zadania 

publicznego; zmiany terminu wycieczki z harmonogramu działań; zmiany  

miejsca jednego z punktów wycieczki z wyjazdu na Słowacki Raj do 

Zakopanego z uwagi na sytuację epidemiologiczną. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. 
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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 20 lipca  2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z kierownikami Starostwa, 
spotkaniu z wójtami i burmistrzami . 
 
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki ,on-line w sesji rady miejskiej Wągrowca oraz w  
wystawie poświęconej rocznicy  640 lecia uzyskania praw miejskich przez 
Wągrowiec. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi   nr 2478P Mieczewo – Radzewo. 

Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ul. Szarych Szeregów pomiędzy 

ul. Cysterską i wiaduktem kolejowym w Wągrowcu”. Temat omówiła A. Bosacka, 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału 

Gospodarki Nieruchomościami. 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wniosek Stowarzyszenia 

Pomocy Uczniom im. J. Pawła II w Mieścisku , wyrażając zgodę na  zmianę 

dotyczącą: zmniejszenia liczby uczestników zadania publicznego; wyraził zgodę  

na zmianę terminu wycieczki z harmonogramu działań; wyraził  zgodę na 

zmianę  miejsca jednego z punktów wycieczki z wyjazdu na Słowacki Raj do 

Zakopanego z uwagi na sytuację epidemiologiczną.  

Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek 

jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 8 

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 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

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 6 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 10 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Temat 

omówili D. Królczyk, Skarbnik Powiatu i R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

Ad 11 
Uwagi  i wnioski – nie zgłoszono.  
 
Ad 12 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 28  lipca 2021 o godz.  
15.30. 
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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       __________________ 

 

 

 

 


