PROTOKÓŁ NR 178 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 07 października 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia 07 października o godz. 12.00,
zakończono o godz. 13.50.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Michał Piechocki
2.Jerzy Springer
3.Andrzej Wieczorek
4.Robert Woźniak

- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
6.Dariusz Trojanowski
- kierownik Wydziału Organizacyjnego
7.Artur Szyper
- sam. referent w PCPR w Wągrowcu
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 29 września 2021 roku.
3. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miejskim
Domem Kultury w Wągrowcu kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń .
5. Rozpatrzenie wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych o
dofinansowanie ze środków PFRON dotyczących likwidacji barier
technicznych i w komunikowaniu się.
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidulane ucznia tej szkoły.
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ucznia tej szkoły.
8. Rozpatrzenie wniosku Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, jako organu
prowadzącego szkołę o odstąpienie od terminu, o którym mowa w art.33
ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i podjęcie uchwały w
przedmiotowej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadania : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu wągrowieckiego w

sezonie zimowym 2021/2022” oraz „Zimowe utrzymanie ulic na terenie
miasta Wągrowca będących w zarządzie PZD w Wągrowcu”.
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 29 września 2021 roku.
Ad 3
Wicestarosta uczestniczył w:
spotkaniu z M. Durskim Burmistrzem M i G Gołańczy,
wieczorze poetycko-mechanicznym w Poznaniu,
zawodach w sportach obronnych Kobylec 2021,
spotkaniu w sprawie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu,
koncertowa Noc Bibliotek, która odbyła się w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Wągrowcu,
spotkaniu w ZOZ w Wągrowcu w sprawie przebiegu inwestycji,
spotkaniu z dyrekcją w ILO w sprawie naboru uczniów do szkoły,
podsumowaniu konkursu na maskotkę powiatu.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu na
maskotkę powiatu.
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu na
maskotkę powiatu.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w Europejskim Dniu Ptaków, który
odbył się w ZS nr 2 w Wągrowcu.

Ad 4
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie z Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu kolejnej umowy użyczenia
pomieszczeń .Temat przedstawił D. Trojanowski, kierownik Wydziału
Organizacyjnego.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
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Ad 5
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczących
likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się. Temat przedstawił
A. Szyper, samodzielny referent w PCPR w Wągrowcu.
Wnioski są załącznikiem nr 2 do protokołu.

Ad 6
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w
Wągrowcu wyrażając zgodę na nauczanie indywidulane ucznia tej szkoły w
wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty (…). Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu.

Ad 7
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w
Wągrowcu wyrażając zgodę na nauczanie zindywidualizowanej ścieżki
kształcenia ucznia tej szkoły w wymiarze 1 godziny lekcyjnej biologii, - 1. godz.
j. angielski i 1 godz. matemtyka. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty (…). Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu.

Ad 8
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Cechu Rzemiosł Różnych
w Wągrowcu, jako organu prowadzącego szkołę o odstąpienie od terminu, o
którym mowa w art.33 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
oraz jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od terminu. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty
(…). Wniosek wraz z podjętą uchwałą jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w
Wągrowcu wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadania : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie
powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2021/2022” oraz „Zimowe
utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca będących w zarządzie PZD w
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Wągrowcu”. Wniosek przedstawił M. Piechocki ,Wicestarosta . Wniosek jest
załącznikiem nr 6 do protokołu.

Ad 10
Uwagi i wnioski – nie zgłoszono.

Ad 11
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 14 października 2021 o
godz. 12.00.

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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