
PROTOKÓŁ NR 188 / 2021 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 09 grudnia 2021 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.15, zakończono o godz.13.45. 
 

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.Edyta Owczarzak  - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  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 02 grudnia 2021 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego  w sprawie  Programu rozwoju  pieczy zastępczej  w Powiecie 
Wągrowieckim  do 2024 roku .   

5. Rozpatrzenie  wniosku Fundacji “Dziecko w Centrum” dotyczącego  kontynuacji 
nieodpłatnego korzystania z mienia powiatu dla prowadzenia w 2022 roku 
Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.  

6. Rozpatrzenie wniosku  o dofinansowanie  do likwidacji barier technicznych 
dla  osób indywidulanych  ze środków PFRON. 

7. Informacja  dotycząca  propozycji przeznaczenia środków  dotacji celowej 
przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu przez Gminę Damasławek  na 
dofinansowanie działalności wtz Gołańcz w 2022 roku. 

8. Wytypowanie kandydatur do wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń 
państwowych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Agnieszce Winieckiej - dyrektorowi 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy 
upoważnienia do dokonania zakupów w  ramach otrzymanego wsparcia na 
realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających 
na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.  

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Ewie Kemnitz - dyrektorowi 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w 
Wągrowcu upoważnienia do dokonania zakupów w ramach otrzymanego wsparcia 
na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego 
polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”.  



11. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 
10.1 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata  2021-2032, 
10.2 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 
10.3 projektu uchwały w sprawie  uchwalenia WPF na lata 2022-2040 wraz z 
autopoprawką, 
10.4 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok wraz z 
autopoprawką,  
10.5 projektu uchwały w sprawie zmiany chwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych. 

12. Informacja na temat działalności Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów 
Samochodowych  w Wągrowcu. 

13. Uwagi i wnioski. 
14. 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 02 grudnia 2021 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z nadleśniczym- Nadleśnictwa  Łopuchówko  w sprawie drogi do 
Dzwonowa, 
spotkaniu z dyrektorem Zespołu Szkół w Gołańczy, 
spotkaniu z dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Wągrowcu  , 
spotkaniu w sprawie   ulic;  Rzeczna i Nad Nielbą w Wągrowcu, 
posiedzeniu  Rady Budowy w szpitalu. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
konferencji z zastępcą  prezydenta Poznania w kwestii   dofinansowania do  spraw 
oświatowych, 
omawianiu spraw  linii kolejowej i stacji kolejowych, 
wizja lokalna przebiegu prac ul. Rgielskiej w Wągrowcu, 
 
 
Członek Zarządu J. Springer  uczestniczył  w rozstrzygnięciu  konkursu 
ekologicznego pn. „Chcemy oddychać czystym powietrzem”, organizowanym  przez 
Wydział  Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt 
uchwały  Rady Powiatu Wągrowieckiego  w sprawie  Programu rozwoju  pieczy 
zastępczej  w Powiecie Wągrowieckim  do 2024 roku. Temat przedstawiła E. 
Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 1 do 
protokołu. 

 



Ad 5 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek Fundacji “Dziecko w Centrum”, wyrażając 
zgodę   na   kontynuację z  nieodpłatnego korzystania z mienia powiatu dla 
prowadzenia w 2022 roku Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
Temat omówiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie . 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wniosek ,wyrażając zgodę  na  
dofinansowanie  do likwidacji barier technicznych dla  osób indywidulanych  ze 
środków PFRON. Temat przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się z informacją  dotyczącą  propozycji przeznaczenia 
środków  dotacji celowej przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu przez Gminę 
Damasławek  na dofinansowanie działalności wtz Gołańcz w 2022 roku. Temat 
przedstawiła E. Owczarzak ,dyrektor PCPR w Wągrowcu. Zarząd pozytywnie odniósł 
się do powyższej informacji i jest zdania ,że dotacja celowa  Gm. Gołańcz nie 
umniejsza kwoty udziału środków własnych powiatu. Temat przedstawiła E. 
Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.  

 

Ad 8 

Zarząd omawiał temat dotyczący  wytypowania kandydatur do wniosków o nadanie 
orderów lub odznaczeń państwowych. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia pani Agnieszce 
Winieckiej - dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii 
Gołanieckiej w Gołańczy upoważnienia do dokonania zakupów w  ramach 
otrzymanego 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 4 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia pani Ewie Kemnitz - 
dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w 
Wągrowcu upoważnienia do dokonania zakupów w ramach otrzymanego 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 5 
do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 11.1 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata  2021-2035, który omówiła               
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 
 
ad 11.2 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, który 
omówiła   D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 do 
protokołu, 
 
ad 11.3 projekt uchwały w sprawie  uchwalenia WPF na lata 2022-2040 wraz z 
autopoprawką, który omówiła   D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest 
załącznikiem nr 8 do protokołu, 
 
ad 11.4 projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok wraz 
z autopoprawką, który omówiła  D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały 
jest załącznikiem nr 9 do protokołu, 
 
ad 11.5 projekt uchwały w sprawie zmiany chwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych, który omówiła    D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest 
załącznikiem nr 10 do protokołu, 
 
 

Ad 12 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat działalności Stacji Kontroli i Obsługi 
Pojazdów Samochodowych  w Wągrowcu, którą omówił Starosta T. Kranc. 
 
 

Ad 13 

Uwagi i wnioski –nie zgłoszono 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ad 14 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 16  grudnia  2021 o godz. 12.15. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                  Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                      /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 

 

 


