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PROTOKÓŁ NR 191 / 2021 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 30 grudnia 2021 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 11.30, zakończono o godz.13.15. 

 

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. Jan Fajkiel  - dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu 

9. Agata Łasecka    -  podinspektor w Wydziale 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 23 grudnia 2021 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. 

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

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 

2022 rok. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 

jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań . 

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 23 grudnia 2021 roku. 

Starosta T. Kranc przedstawił nowego pracownika  Wydziału Finansów p.                

E. Szczepaniak. 

 

Ad 3 

 

Starosta uczestniczył w: 

pożegnaniu pracowników UM w Wągrowcu, przechodzących na emeryturę,  

złożeniu wiązanek pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu,  

przyjęciu ślubowania i wręczeniu aktów  na stopień nauczyciela mianowanego,  

Damasławku w obchodach  wybuchu  powstania wielkopolskiego, 

pogrzebie matki dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu,, 

rozmowach  z dyrektorem  ZS nr 1 w Wągrowcu, 

omawianiu spraw szpitala. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

wizji lokalnej przebiegu stanu robót na ul Grzybowej w Wągrowcu, 

złożeniu wiązanek pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu,  

posiedzeniu komisji konkursowej opiniującej wnioski  na zadania realizowane 

przez organizacje pozarządowe w 2022 roku, 

przyjęciu od członków LZS  pucharu dla Powiatu Wągrowieckiego za zajęcie II 

miejsca we współzawodnictwie LZS w 2021 roku, 

pogrzebie matki dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu, 

wraz ze Starostą w  spotkaniu  z dyrektorem szpitala, 

spotkaniu  z dyrektorem PZD . 
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Członek Zarządu J. Springer  uczestniczył  w  przyjęciu od członków LZS  

pucharu dla Powiatu Wągrowieckiego za zajęcie II miejsca we 

współzawodnictwie LZS w 2021 roku, złożeniu wiązanek pod pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu oraz w posiedzeniu komisji 

konkursowej opiniującej wnioski  na zadania realizowane przez organizacje 

pozarządowe w 2022 roku. 

 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w   przyjęciu od członków LZS  

pucharu dla Powiatu Wągrowieckiego za zajęcie II miejsca we 

współzawodnictwie LZS w 2021 roku. Ponadto  w Gołańczy wraz z radnym 

powiatu Ł. Wachowiakiem uczestniczył  w obchodach 103 rocznicy  Powstania 

Wielkopolskiego. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w złożeniu wiązanek pod pomnikiem 

Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu . Ponadto uczestniczył  w pogrzebie 

matki dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 

organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. Temat 

omówił J. Fajkiel, dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

 

Zarząd  jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 1 w 

Wągrowcu,  wyrażając zgodę  na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w 

wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła A. Łaceka, podinspektor 

w Wydziale Oświaty (…). Wniosek jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

 

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

WPF na lata 2021-2035. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 
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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  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 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

 

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 5 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 9 

 

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

dochodów  i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według  

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 6 do niniejszego 

protokołu. 

 

Ad 10 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za ,podjął uchwałę w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami na 2022 rok. Temat omówiła D. Królczyk, Skarbnik 

Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. 
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Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Uchwała jest załącznikiem 

nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12 

Uwagi i wnioski –nie zgłoszono. 

Ad 13 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 05  stycznia  2022 r. o 

godz. 12.30. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                  Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                                                         /Tomasz Kranc/ 

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                               /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 


