
PROTOKÓŁ NR 164 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 08 lipca  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie Starosty 

Wągrowieckiego, rozpoczął się o godz. 9.30, zakończył o godz.11.00 

 
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: 
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.Beata Żołnierowicz          - dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej 
Górze 
10. Izabela Marcinkowska – specjalista w Wydziale Organizacyjnym –
protokolantka 
 
Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 
porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 1 lipca 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego  

w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki - kier. K. 
Krenz. 

5. Rozpatrzenie wniosku o dokonanie zmian w planie doskonalenia 
zawodowego nauczycieli na 2021 r. - kier. K. Krenz. 

6. Rozpatrzenie propozycji objęcia umową najmu budynku garażu na rzecz 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - kier. A. Bosacka. 

7. Informacja nt. dotacji wojewody na remonty w DPS - dyr. B. Żołnierowicz - 
godz.10:00. 

8. Informacja nt. sytuacji budżetowej w DPS w Srebrnej Górze w związku  
z podniesieniem płacy minimalnej - dyr. B. Żołnierowicz. 

9. Informacja o naborze wniosków w ramach Programu Inwestycji 
Strategicznych - Sekretarz R. Kubisz. 
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10. Uwagi i wnioski. 
11. 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 1 lipca  2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: absolutorium wągrowieckiej Filii GSW Milenium, w 
spotkaniu z ciężarowcami z Zamku Gołańcz, w tym z wicemistrzem Polski 
Szymonem Rotnickim, w wideokonferencji z wojewodą, w spotkaniu z 
prezesem wągrowieckiego oddziału PCK Janem Maćkowiakiem, w naradzie z 
burmistrzami i wójtami dotyczącej transportu publicznego, dwa dni 
uczestniczył w konwencie starostów(poruszane były kwestie służby zdrowia, 
oświaty oraz regulacji płac w instytucjach samorządowych), w spotkaniu z 
dyrektor ZS nr 2, w spotkaniu z dyrektor DPS w Srebrnej Górze oraz w 
spotkaniu z Burmistrzem Miasta Wągrowca. 
Wicestarosta uczestniczył w: posiedzeniu komisji do oceny raportu ZOZ w 
Wągrowcu 24.06 i 05.07, w zakończeniu roku szkolnego w I LO, w turnieju 
szachowym, który również sędziował, w odbiorze drogi Oleszno, w spotkaniu 
przedstawicielami PKS, w spotkaniu z spotkaniu z ciężarowcami z Zamku 
Gołańcz, w tym z wicemistrzem Polski Szymonem Rotnickim, w pogrzebie 
Jadwigi Przybyłowskiej – matki prof. dr. hab. n. med. Piotra Przybyłowskiego, 
w spotkaniu z dyrektor ZS nr 2. 
 
 
Ad 4 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwalę w sprawie przyznania Nagród 
Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Wągrowiecki 
 
Ad 5 

Zarząd Powiatu jednomyślnie negatywnie rozpatrzył wniosek o dokonanie zmian 
w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 r. 
 
Ad 6 

Zarząd Powiatu jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył propozycję objęcia umową 
najmu budynku garażu na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa, proponując 10 – letni okres najmu oraz remont 
wynajmowanego pomieszczenia przez RCKiK. 
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Ad 7 
Dyrektor DPS w Srebrnej Górze Beata Żołnierowicz poinformowała Zarząd o 
proponowanej przez Wojewodę Wielkopolskiego kwocie dofinansowania na 
remont rynien w wysokości 4.800 zł zamiast potrzebnych 30 tys.zł. W związku 
z tym Zarząd podjął decyzję, że przy tak niskim dofinansowaniu w/w remont 
zostanie przeprowadzony zostanie wraz z remontem dachu. 
 
Ad 8 
 
Dyrektor DPS w Srebrnej Górze Beata Żołnierowicz poinformowała Zarząd o 

sytuacji budżetowej w DPS w Srebrnej Górze w związku  
z podniesieniem płacy minimalnej. Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył 
propozycję podniesienia kosztów utrzymania mieszkańca do kwoty 4.428 zł 
miesięcznie i podniesienie wszystkim pracownikom do minimalnej pensji, która 
będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. już z dniem 1 września 2021 r.  na co 
potrzeba łącznie 600 tys. Zł. 
 
Ad 9 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie przyjął informację o naborze wniosków w 
ramach Programu Inwestycji Strategicznych. 
 
Ad 10  
Więcej uwag  i wniosków – nie zgłoszono.  
 
Ad 20 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 15  lipca 2021r. o godz. 
9.30.  
 
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 

      _________________ 

           /I. Marcinkowska /                                   

                                                                                 Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                               /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 
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                               /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer          _________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 


