
PROTOKÓŁ NR 176 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 23 września  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia  23 września  o godz. 12.00, 
zakończono o godz. 13.45. 

 
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.Danuta Królczyk                 - Skarbnik Powiatu 
7.Radosław Kubisz                  -Sekretarz Powiatu 
8.Barbara Linetty                - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
                                                i Zdrowia 
9.Karolina Krenz               -kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
10.Dariusz Przesławski     - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 
11.Mariola Substyk                     - inspektor w Biurze Rady –protokolantka 
 
Od godz. 12.00 zarząd obraduje w trzyosobowym składzie. Nieobecni 
członkowie  zarządu R. Woźniak, A. Wieczorek. 

 
Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 
 
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 15 września 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu  projektów  uchwał: 

4.1 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i 

przechowywanie pojazdów w 2022 roku ,/który będzie skierowany do 

konsultacji społecznych / , 

4.2  w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku/,/który będzie 

skierowany do konsultacji społecznych / , 

4.3 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok, /który będzie skierowany do 

konsultacji społecznych / , 
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5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 
oświadczeń woli oraz wiedzy w relacjach z Ministrem Edukacji i Nauki w 
związku z udziałem w roku 2021  w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj 
Polskę”. 

6. Rozpatrzenie 2. wniosków dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody 
na nauczanie indywidualne  dwóch uczniów tej szkoły. 

7. Rozpatrzenie 2.wniosków dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody 
na nauczanie indywidualne  dwóch uczniów tej szkoły. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o wyrażenie zgody na 
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o wyrażenie zgody na 
udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

10. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy Mieścisko o przyznanie 
Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla p. Zdzisława Serwatki -
właściciela firmy Serpol –Cosmetics w Mieścisku , dla p. Benedykta 
Piaseckiego- przedsiębiorcy PPHU w Mieścisku  oraz dla p. Leopolda 
Wieczorka - Zakład Murarski w Mieścisku. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w 
części wsi Rejowiec. 

10.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze wsi  
Rejowiec i Szczodrochwo. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów:  Bracholin, Tarnowo 
Pałuckie, Łekno i Rąbczyn. 
12.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Werkowo, Rąbczyn i 
Bracholin. 
13.Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Rgielsko”. 
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów  
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
16.Uwagi i wnioski. 
17.Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 
 
Od godz. 12.20 zarząd obraduje w pięcioosobowym składzie .Na posiedzenie 
przybyli członkowie zarządu R. Woźniak i A. Wieczorek. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 
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Ad 2 
Przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2021 roku. 
 
Ad 3 
 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu w centrum  krwiodawstwa, 
Kobylcu w uroczystości rozdania  patentów Młodych Ratowników , 
spotkaniu z Wójtem Gminy Damasławek  w sprawie  przyszłych inwestycji, 
podpisaniu  aktu notarialnego, 
spotkaniu z laureatką konkursu , która otrzymała nagrodę Wawrzyn Pracy 
Organicznej, 
rozmowach z prezesami  Nielby Wągrowiec   w sprawie  wsparcia 
finansowego, 
wręczeniu patentów oficerskich rodzinom powstańców wielkopolskich w 
Potulicach,  
spotkaniu w Nadleśnictwie Dzwonowo , 
walnym zebraniu  Banku Żywności w Pile, 
spotkania w sprawie organizacji  imprez literackich, 
spotkaniu z dyrektorem MDK  w Wągrowcu w sprawie  wynajmu pomieszczeń, 
rozmowach w sprawie organizacji  ekoipmresji , 
spotkaniu z dyrektorem ZS nr 1 w Wągrowcu, 
wideokonferencji ze   starostą Luneburga. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
Konwencie Związku Powiatów Polskich, który odbywał się w  Wiśle, 
Dniu Sportu w ZS nr 2 w Wągrowcu, 
Posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju oraz w 
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Rekreacji, 
spotkaniu z dyrektorem Bursy Szkolnej w sprawie  wynajmu pomieszczeń. 
 
 
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył  w posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz dwukrotnie w posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
Polityki Społecznej i Rynku Pracy. 
 
Członek zarządu J. Springer  uczestniczył  dwukrotnie w posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz w posiedzeniu Komisji Finansów, 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. Ponadto odbył spotkanie z 
dyrektorem Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu w sprawie wynajmu 
pomieszczeń. 
 
Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w  wręczeniu  nagród na 
zakończeniu  turnieju  piłki ręcznej, uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki oraz w posiedzeniu Komisji Finansów, 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. Ponadto uczestniczył w 
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uroczystości wręczenia  patentów oficerskich rodzinom powstańców 
wielkopolskich w Potulicach. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu  projekty  
uchwał: 

4.1 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i 

przechowywanie pojazdów w 2022 roku ,/projekt zostanie skierowany  do 

konsultacji społecznych  na czas 14 dni tj. od dnia 24 września br. do dnia 

08 października 2021 r do godz. 15.00/ .Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 

4.2  w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usuniecie i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku/,/projekt zostanie 

skierowany  do konsultacji społecznych  na czas 14 dni tj. od dnia 24 

września br. do dnia 08 października 2021 r do godz. 15.00/ .Temat omówił 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

4.3 w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Zarząd ustalił ogólną kwotę na 

dotacje w wielkości 160 tys. zł, z czego 130 tys. zł przeznaczył na konkury           

i 30 tys. zł na zadania pozakonkursowe./Projekt zostanie  skierowany  do 

konsultacji społecznych  na czas 14 dni tj. od dnia 24 września br. do dnia 

08 października 2021 r do godz. 15.00/ .Temat omówiła B. Linetty, kierownik 

Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt jest załącznikiem nr 3 do 

protokołu, 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 
do składania oświadczeń woli oraz wiedzy w relacjach z Ministrem Edukacji i 
Nauki w związku z udziałem w roku 2021  w przedsięwzięciu pod nazwą „Poznaj 
Polskę”. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu. Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dyrektora I LO w 
Wągrowcu,  wyrażając zgodę   na nauczanie indywidualne  dwóch uczniów tej 
szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Tematy omówiła K.Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wnioski stanowią załącznik nr 5 do 
protokołu. 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył dwa wnioski dyrektora ZS nr 2 w 
Wągrowcu, wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne  dwóch uczniów tej 
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szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Tematy omówiła K.Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wnioski stanowią załącznik nr 6 do 
protokołu. 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, 
wyrażając zgodę na  nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły  w wymiarze 12 
godzin tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Wniosek jest  załącznikiem nr 7 do protokołu. 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, 
wyrażając  zgodę na udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w wymiarze 10,5 godzin 
tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 
Sportu. Wniosek stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Mieścisko i 
przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla p. Zdzisława Serwatki -
właściciela firmy Serpol –Cosmetics w Mieścisku , dla p. Benedykta 
Piaseckiego- przedsiębiorcy PPHU w Mieścisku  oraz dla p. Leopolda 
Wieczorka - Zakład Murarski w Mieścisku. Wnioski przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Wnioski są załącznikiem nr 9 do protokołu. 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki w 
części wsi Rejowiec. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału 
Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na 
obszarze wsi  Rejowiec i Szczodrochwo. Temat przedstawił D. Przesławski, 
kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 
11 do protokołu. 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów:  
Bracholin, Tarnowo Pałuckie, Łekno i Rąbczyn. Temat przedstawił                               
D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest 
załącznikiem nr 12 do protokołu. 
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Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: 
Werkowo, Rąbczyn i Bracholin. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik 
Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 13 do 
protokołu. 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rgielsko”. Temat 
przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. 
Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu.  

Ad 16 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej 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 15 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

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 16 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

Uwagi  i wnioski – nie zgłoszono.  
 
 
Ad 19 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 29 września  2021 o godz.  
14.15. 
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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       __________________ 

 

 

 

 

 

 


