
PROTOKÓŁ NR 179 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 14 października  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia  14 października  o godz. 12.00, 
zakończono o godz.13.50 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
1.Tomasz Kranc                          - Starosta Wągrowiecki 
2.Michał Piechocki                             - Wicestarosta 
3.Jerzy Springer                                  -  Członek Zarządu Powiatu 
4.Andrzej Wieczorek           -  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.Agata Łasecka                      - sam. ref. w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
9.Barbara Linetty                 – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
10.Mariola Substyk                     - inspektor w Biurze Rady –protokolantka 
 
Od godz.12 .00 zarząd obraduje w 3 osobowym składzie. W posiedzeniu nie 
uczestniczy T. Kranc, Starosta Wągrowiecki oraz R. Woźniak, członek zarządu . 
 
Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 
 
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 07 października 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i  Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew przy ZS nr 1 w 

Wągrowcu. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zarządzenia dyrektora MOW w 

Antoniewie w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i 
użytkowe znajdujące się na terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 
Antoniewie pozostające w trwałym zarządzie MOW. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 
7.1  projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu 
przy ul. Kościuszki 76, na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, 
7.2 projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek, 
7.3 projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i 
przechowywanie pojazdów w 2022 roku ,/po  konsultacjach społecznych /, 
7.4  projektu uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku/,/po 
konsultacjach społecznych / , 



 2 

7.5 projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy 
najmu pomieszczenia, 
7.6 projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, /po konsultacjach 
społecznych /, 
7.7 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021, 
7.8 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2032, 
7.9 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.         

8. Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie zmian w budżecie 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. Rozpatrzenie pisma dyrektora MOW w Antoniewie o wyrażenie zgody na zbycie 
drewna opałowego sosnowego pozyskanego z trzebieży lasu (…). 

11. Wyrażenie zgody dla ZS nr 1 w Wągrowcu na ogłoszenie przetargu budowy Boiska 
Nakrytego. 

12. Uwagi i wnioski. 
13. 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 07 października 2021 roku. 
 
Ad 3 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
spotkaniu z dyrekcją ZS nr 1 w Wągrowcu w sprawie  CO, 
uroczystych obchodach Dnia Seniora w Starężynie, 
turnieju  Mistrzostw Powiatu Wągrowieckiego  w  Warcabach, 
Jubileuszu 35. lecia Wągrowieckiego Klubu Seniora, 
naradzie  w sprawie  przebiegu inwestycji budowa hali sportowej przy ZS nr 1                     
w Wągrowcu, 
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu  i Turystyki, 
Konwencie Powiatów, który odbył się  w Poznaniu w sprawie  Wojewódzkiego Planu 
Transformacji, 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, 
obchodach Dnia Edukacji Narodowej w ZS nr 2 w Wągrowcu. 
 
 
Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 
Komunikacji. 
 
Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w posiedzeniu Rady Muzeum, w 
posiedzeniu   Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w 
obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół  i Szkole Podstawowej w 
Gołańczy. 
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Od 13.30 zarząd obraduje w 4 osobowym składzie .Na posiedzenie przybył Starosta 
T. Kranc. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 
drzew przy ZS nr 1 w Wągrowcu. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału 
Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik 
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie  4 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania zarządzenia 
dyrektora MOW w Antoniewie w sprawie określenia stawek czynszu najmu za lokale 
mieszkalne i użytkowe znajdujące się na terenie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie pozostające w trwałym zarządzie MOW. Temat 
przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała 
jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 7.1  projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu 
przy ul. Kościuszki 76, na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Projekt omówiła A. 
Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Projekt jest 
załącznikiem nr 4 do protokołu,  
 
ad 7.2   projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek. 
Projekt omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu,  
 
ad 7.3   projekt  uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi 
i przechowywanie pojazdów w 2022 roku ,/po  konsultacjach społecznych /. Do 
projektu nie wniesiono żadnych uwag. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 
 
ad 7.4  projekt uchwały w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usuniecie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2022 roku/,/po 
konsultacjach społecznych /. Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Temat 
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 
do protokołu, 
ad 7.5    projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy 
najmu pomieszczenia. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt 
uchwały jest załącznikiem nr 8 do protokołu, 
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ad 7.6  projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok, /po konsultacjach 
społecznych / . Do projektu nie wniesiono żadnych uwag. Temat przedstawiła B. 
Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest 
załącznikiem nr 9 do protokołu, 
 
ad 7.7  informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 
2020/2021.Temat przedstawiła A. Łasecka ,samodzielny referent w Wydziale 
Oświaty (…) . Informacja jest załącznikiem nr 10 do protokołu,  
 
ad 7.8   projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2032, który omówiła 
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 11 do protokołu,  
 
ad 7.9  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, który 
omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 12 do 
protokołu.  

 

Ad 8        

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 
budżetowej na 2021 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę: 
T. Kranc -za, J. Springer – za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za.  Uchwała jest 
załącznikiem nr 13 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, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za.      
Uchwała jest załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu. 
                   
 
Ad 10 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora MOW w Antoniewie, 
wyrażając  zgodę na zbycie drewna opałowego sosnowego pozyskanego z trzebieży 
lasu (…). Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem            
nr 15 do protokołu.  

 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie wyraził  zgodę dla ZS nr 1 w Wągrowcu na ogłoszenie przetargu 
budowy Boiska Nakrytego, na kosztorys inwestorski, bez budowy łącznika. Temat 
przedstawił Wicestarosta, M. Piechocki.  

Pismo jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
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Ad 12 

Wicestarosta M. Piechocki omawiał  propozycję oceny programu naprawczego ZOZ i 
zarząd przychylił się do propozycji oraz  zasugerował, aby zachować procedurę jak w 
latach poprzednich  i temat będzie omawiany na sesji w listopadzie br. 

Więcej uwag i wniosków – nie zgłoszono.  
 
Ad 13 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 21 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       __________________ 

 


