
PROTOKÓŁ NR 185 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 18 listopada 2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto 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.Edyta Owczarzak  - dyrektor PCPR w Wągrowcu 
10.Karolina Krenz  - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
11.Beata Jessa                  -  kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  
                                             Publicznego 
12.Albert Jessa             -  inspektor w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania  
                                          Kryzysowego 
13. Katarzyna Kubacka  -    Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
14.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 dnia12 listopada 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego  z 
zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego  z 
zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (…). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (…) . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu ochrony i promocji zdrowia –działania na rzecz promowania idei niesienia 
pomocy chorym na choroby nowotworowe(…). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego  
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na zadanie pn. organizacja o koordynacja działań związanych z promocja, 
profilaktyką i ochrona zdrowia (…). 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego  z 
zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i 
młodzieży. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu kultury i sztuki. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty 
Serwin-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anity 
Strzeleckiej -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny 
Pankowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie niesienie pomocy w 
akcjach ratowniczych. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie organizacja i 
koordynacja przedsięwzięć na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
bezpieczeństwa (…). 

20. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu działania na rzecz integracji europejskiej (…). 

21. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu ekologii i ochrony zwierząt (…) na zadanie organizacja kursu dla 
kandydatów na kartę wędkarską. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu ekologii i ochrony zwierząt (…) na zadanie organizacja spotkań na temat 
zagrożeń  wynikających ze spalania odpadów (…). 
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23. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie 
realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego z 
zakresu promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 
pracy (…). 

24. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu 

Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na 

rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu. 

25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace adaptacyjne w 

ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w szkołach 

ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego” i określenia Regulaminu 

Pracy Komisji Przetargowej. 

26. Rozpatrzenie pisma dyrektora DPS w Srebrnej Górze o wyrażenie zgody na 

przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym na zakup oleju opałowego 

dla DPS na sezon grzewczy 2021/2022. 

27. Podjęcie  uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok. 
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości 
klasyfikacji budżetowej. 

29. Uwagi i wnioski. 
30. 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 12 listopada 2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu  w sprawie uregulowań  gruntu skarbu państwa w Damasławku, 
spotkaniu z Klubami  radnych Rady Powiatu, 
spotkaniu z dyrektorami jednostek, którzy współorganizowali  obchody 44.lispoada 
poetyckiego, 

spotkanie z p. Kaczmarkiem ,prowadzącym Centrum Zdrowia Psychicznego przy w 
Wągrowcu . 
 
Wicestarosta informację o pracy między posiedzeniami Zarządu złoży na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
Członek Zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 
Społecznej i Rynku Pracy oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 
Turystyki. 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu w posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w Konkursie „Powstanie 
Warszawskie”, organizowanym przez MOS w Gołańczy. 



 4 

 
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w  44. Listopadzie poetyckim, w posiedzeniu 
Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji oraz w posiedzeniu Komisji Finansów, 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. Ponadto  w Hucie Szkła w Pucku 
konsultował  wykonanie statuetki „ Złota Pieczęć” dla osobowości 20.lecia. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego  z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Temat  
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego  z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (…).Temat  
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (…)Temat  
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia –działania na rzecz promowania 
idei niesienia pomocy chorym na choroby nowotworowe(…).Temat  przedstawiła                   
B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest 
załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego  na zadanie pn. organizacja o koordynacja działań związanych z 
promocja, profilaktyką i ochrona zdrowia (…).Temat  przedstawiła B. Linetty, kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów. Temat  
przedstawiła K. Kubacka, Powiatowy Rzecznik Konsumentów. Uchwała jest 
załącznikiem nr 6 do protokołu. 
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Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego  z zakresu turystyki i krajoznawstwa Temat  przedstawiła K. Krenz, 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do 
protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Temat  przedstawiła 
K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 
8 do protokołu. 
 
Ad 12 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury 
i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
Ad 13 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu kultury i sztuki. Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 14 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- 
Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała 
jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Ad 15 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
dla Pani Agaty Serwin-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego, wyznaczając do prac  p. K. Krenz, jako 
Przewodniczącą Komisji. Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
dla Pani Anity Strzeleckiej -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego wyznaczając do prac p. K. Krenz, jako 
Przewodniczącą Komisji. Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 
 
 
 



 6 

Ad 17 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 
dla Pani Pauliny Pankowskiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego, wyznaczając do prac  p. K. Krenz, jako 
Przewodniczącą Komisji. Temat  przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 
Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 
 
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie 
niesienie pomocy w akcjach ratowniczych. Temat przedstawił A. Jessa, inspektor w 
Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Uchwała jest załącznikiem nr              
15 do protokołu. 
 
Ad 19 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego na zadanie 
organizacja i koordynacja przedsięwzięć na zwiększenie świadomości społecznej w 
zakresie bezpieczeństwa (…).Temat przedstawił A. Jessa, inspektor w Biurze 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Uchwała jest załącznikiem nr  16 do 
protokołu. 
 
Ad 20 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej (…). Temat  
omówiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. 
Uchwałą jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 
 
Ad 21 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (…) na zadanie organizacja 
kursu dla kandydatów na kartę wędkarską . Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
 
Ad 22 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych  finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt (…) na zadanie organizacja 
spotkań na temat zagrożeń  wynikających ze spalania odpadów (…).Temat 
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 19 do 
protokołu. 
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Ad 23 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych   finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego z zakresu promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób 
pozostających bez pracy (…).Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 
 
Ad 24 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia 
Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w 
Wągrowcu na rzecz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wągrowcu. Temat 
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 21 do 
protokołu. 
 

Ad 25  
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace 
adaptacyjne w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w 
szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu wągrowieckiego” i określenia 
Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu. Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 
 
Ad 26  
Zarząd jednomyślnie 5 za  pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora DPS w Srebrnej 

Górze, wyrażając  zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym 

na zakup oleju opałowego dla DPS na sezon grzewczy 2021/2022. Temat przedstawił 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 23 do protokołu. 

Ad 27  
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła  projekt uchwały w sprawie  zmian w 
budżecie 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 24 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 28  
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 25 do 
niniejszego protokołu. 
 
Ad 29 
Uwag i wniosków – nie zgłoszono.  
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Ad 30 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 25 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       __________________ 

 

 


