
PROTOKÓŁ NR 182 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 października  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie Wicestarosty. 
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia  28 października  o godz. 12.00, 

zakończono o godz .14.00. 
 
W posiedzeniu uczestniczyli: 
1.Michał Piechocki                             - Wicestarosta 
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.Dariusz Trojanowski                      - kierownik Wydziału Organizacyjnego 
7. Barbara Linetty                 – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i  
                                                  Zdrowia 
8.Marika Ratajczak               - pom. admin. w Wydziale 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 27 października 2021 roku. 

3. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

5. Rozpatrzenie pisma p. I. Wójcik  z prośbą o rozwiązanie za porozumieniem 

stron z dniem 30 listopada br. dwóch umów najmu lokali położonych w 

budynku przychodni. 

6. Rozpatrzenie wniosku Oddziału Powiatowego Związku OSP w Wągrowcu o 

przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego druhowi Dariuszowi 

Lipczyńskiemu. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

8. Podjęcie uchwały w ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  

zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną 

w 2022 roku. 
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9. Zatwierdzenie środków finansowych z budżetu powiatu na realizację zadań 

publicznych   przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. 

10. Wstępna informacja nt. projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok. 

11. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

zawarcie umów z wykonawcami usług związanych z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie 2021/2022. 

12. Uwagi i wnioski. 

13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Od godz. 12.00 zarząd obraduje w trzyosobowym składzie, w posiedzeniu nie 
uczestniczy Starosta T. Kranc oraz członek zarządu R. Woźniak. 
 
Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 
 
Ad 2 
Przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27  października 2021 
roku. 
 
Ad 3 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 

rozmowach z projektantem inwestycji-budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w 

Wągrowcu. 

 

Od godziny 12.20 zarząd obraduje w czteroosobowym składzie. Na 

posiedzenie przybył członek zarządu R. Woźniak. 

Ad 4 

 

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:  J. Springer – za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.      

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 

 
Ad 5 

Zarząd  jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo p. I. Wójcik  wyrażając zgodę 

na  rozwiązanie za porozumieniem stron z dniem 30 listopada br. dwóch umów 

najmu lokali położonych w budynku przychodni. Temat przedstawił D. 

Trojanowski, Kierownik Wydziału Organizacyjnego. 

Pismo jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
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Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Oddziału 

Powiatowego Związku OSP w Wągrowcu i  przyznał Nagrodę Herbu Powiatu 

Wągrowieckiego druhowi Dariuszowi Lipczyńskiemu . Temat przedstawił D. 

Trojanowski, Kierownik Wydziału Organizacyjnego. 

Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w 

Wągrowcu, wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w 

wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat omówiła M. Ratajczak, pom. 

administracyjna  w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. 

Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie  w ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z 

nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2022 roku. Temat omówiła B. Linetty, 

kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie zatwierdził środki finansowe z budżetu powiatu na 

realizację zadań publicznych   przez organizacje pozarządowe w 2022 roku. 

Temat omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

Wysokość zatwierdzonych przez zarząd środków finansowych  jest 

załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją nt. projektu budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, którą 

omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Wstępna informacja jest załącznikiem 

nr 7 do protokołu. 



 4 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu, 

wyrażając  zgodę na zawarcie umów z wykonawcami usług związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego 

w sezonie 2021/2022. Temat omówiła M. Piechocki, Wicestarosta. Pismo w 

przedmiotowej sprawie jest załącznikiem nr  8 do protokołu. 

Ad 12 

Uwag i wniosków – nie zgłoszono.  
 
Ad 13 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 04  listopada  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       __________________ 


