
PROTOKÓŁ NR 183 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 04 listopada  2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia  04 listopada  o godz. 12.00, 
zakończono o godz.13.20. 

 
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.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 28 października 2021 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz  

z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu 

Wągrowieckiego w 2022 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 

prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” i uchwalenia 

regulaminu jej pracy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do składania 

wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, zgodnie z uchwałą Rady 

Ministrów nr 129 z dnia 29 września 2021 w sprawie wsparcia na realizację 

inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na 

rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

6. Podjęcie  uchwały w sprawie zmiany uchwały  budżetowej  na 2021 rok. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

użytkowego o powierzchni 45,90 m2, położonego na I piętrze budynku w 

Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53. 

9. Uwagi i wnioski. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

 
Od godz.12.00 zarząd obraduje w czteroosobowym składzie. W posiedzeniu 
nie uczestniczy członek zarządu R. Woźniak. 
 
Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 
 
Ad 2 
Przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28  października 2021 
roku. 
 
Ad 3 
 
Starosta uczestniczył w: 

uroczystości poświęconej nadaniu imienia wybitnego sportowca, olimpijczyka   

Zbigniewa Orywała -  sali gimnastycznej w ILO w Wągrowcu, 

omawianiu spraw związanych z   funkcjonowaniem Starostwa, 

posiedzeniu Kapituły Złota Pieczęć. 

 

Od 12.20 Zarząd obraduje w 5.osobowym  składzie. Na posiedzenie przybył 

członek zarządu  R. Woźniak. 

 
Wicestarosta uczestniczył w: 

uroczystości poświęconej nadaniu imienia wybitnego sportowca, olimpijczyka   

Zbigniewa Orywała -  sali gimnastycznej w ILO w Wągrowcu, 

posiedzeniu Kapituły Złota Pieczęć, 

wraz z dyrektorem PCPR w wizji lokalnej funkcjonowania  rodzin zastępczych 

na terenie powiatu, 

telekonferencji w  sprawie dofinansowania  wniosków i wytycznych,  

rozmowach w sprawie  realizacji projektu „Kolej +”, 

omawianiu inwestycji  budowa hali sportowej  w ZS nr 1 w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w spotkaniu z Państwem Orywał. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 

zadań publicznych pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz  

z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu 

Wągrowieckiego w 2022 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 

prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” i uchwalenia 

regulaminu jej pracy, wskazując do prac w Komisji p. R. Kubisza - jako  jej 

Przewodniczącego. Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia 

do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego, zgodnie z uchwałą 

Rady Ministrów nr 129 z dnia 29 września 2021 w sprawie wsparcia na 

realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 

polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”. 

Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

 

Ad 6 

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

uchwały  budżetowej  na 2021 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął 

ww. uchwałę:  J. Springer – za, T. Kranc-za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-

za, R. Woźniak-za.   Uchwała jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

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:  J. Springer – za, T. Kranc-za, M. Piechocki - za,               

A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do niniejszego 

protokołu. 
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Ad 8 

Zarząd  jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 

wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 45,90 m2, położonego na I piętrze 

budynku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53. Temat omówił R.Kubisz,Sekretarz 

Powiatu.Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Ad 9 

Uwag i wniosków – nie zgłoszono.  
 
Ad 10 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 12  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       __________________ 

 


