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PROTOKÓŁ NR 193 / 2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 13 stycznia  2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 

15.20. 

 

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.Radosław Kubisz    -Sekretarz Powiatu 

7. Edyta Owczarzak   - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w  

                                   Wągrowcu 

8. Beata Korpowska    - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 

9. Dariusz Przesławski - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

10.Kinga Kluczyńska - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

11.Dariusz Stoll – kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania  

                                     Kryzysowego 

12.Karolina Krenz - kierownik  Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

13.Przemysław Bury - dyrektor Zespołu opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

 

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 dnia 05 stycznia  2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Informacja na temat sytuacji szpitala powiatowego w dobie Covid-19. 
5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

5.1 projektu uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 
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     5.2  projektu uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019  
    Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie    
    zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia   
    31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego  
    Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego    
    Programu Operacyjnego 2014-2020  
    5.3 projektu uchwały w sprawie  przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego   
    Zadań  z zakresu administracji rządowej, 
    5.4  projektu uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę    
    Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 
    5.5 sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za  
    2021 rok, 
     5.6 projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu  
    Wągrowieckiego, 
    5.7 projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu    
    Wągrowieckiego, 
    5.8  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi  
    Rgielsko, w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla  
    pieszych oraz  ścieżki rowerowej  wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od  
    obwodnicy Wągrowca (ul. 11 Listopada) do wsi Rgielsko,. 
6. Omówienie projektów planów finansowych WTZ Wągrowiec i WTZ Gołańcz 

na 2022 rok. 
7. Propozycja dotycząca zmian wynagrodzeń osób prowadzących rodzinne 

domy dziecka oraz pełniących funkcję zawodowych rodzin zastępczych oraz 
pogotowia rodzinnego . 

8. Informacja na temat zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu 
przekazywania środków PFRON w  2022 roku 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Skoki obejmującego 
obszar działek nr 3/7,3/8, 3/9,i 3/10 w Sławie Wielkopolskiej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Przemysława 
Burego-Dyrektora  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

11. Podjęcie  uchwały  w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników 
otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.  

12. Zatwierdzenie środków finansowych z budżetu powiatu na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku - w celu 
ogłoszenia kolejnych konkursów ofert z zakresu kultury i sztuki, wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, w tym z działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711). 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia 
dyrektora  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie 
Rożnowskiej. 

14. Zapoznanie z  projektem uchwały w sprawie  ustalenia na 2022 rok planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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15. Informacja na temat spotkania dotyczącego kosztów realizacji projektu 
pn.  „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych 
nr 390/236 Czarnków –Rogoźno-Wągrowiec „ - w przypadku pozyskania 
dofinansowania w ramach Programu Kolej+ . 

16. Uwagi i wnioski. 
17. 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 05 stycznia 2022 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

posiedzeniu zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

spotkaniu z  dyrektorem  I LO w Wągrowcu w sprawie  obchodów 150. lecia 

istnienia szkoły, 

otwarciu zakątka poetyckiego w I LO w Wagrowcu, poświęconego pamięci  

lokalnej poetki Jolanty Nowak- Węklarowej, 

spotkaniu z dyrektorem DPS w Srebrnej Górze, 

spotkaniu z dyrektorem  PUP w Wągrowcu, 

noworocznym spotkaniu w  WSPA w Poznaniu, 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, 

spotkaniu z dyrektorem PPP w Wągrowcu, 

rozmowa z kierownikiem Wydziału Komunikacji. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z Burmistrzem miasta  Wągrowca, 

przekazaniu protokołu uzgodnień przebudowy  ul. Reja w Wągrowcu, 

posiedzeniu komisji konkursowej rozstrzygającej oferty na wsparcie zadań 

publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, 

otwarciu zakątka poetyckiego w I LO w Wągrowcu, poświęconego pamięci  

lokalnej poetki Jolanty Nowak- Węklarowej, 

radzie budowy -  budowa hali przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

 

Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu komisji konkursowej 

rozstrzygającej oferty na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez 

organizacje pozarządowe. 
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Członek Zarządu  A. Wieczorek  uczestniczył w posiedzeniu  Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z aktualną sytuacją  szpitala powiatowego  i jego 
działalności w dobie Covid-19 . 
Zarząd został poinformowany również o przebiegu prac  inwestycyjnych  w ZOZ, 
którą przedstawił P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. 
 
Ad  5 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

5.1 projekt uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady 

Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia 

do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, 

który omówiła B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu. Projekt jest 

załącznikiem nr 1 do protokołu, 

5.2  projekt uchwały w sprawie   zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do 

realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2020 roku 

projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020, który omówiła B. Korpowska, dyrektor PUP w 

Wągrowcu. Projekt jest załącznikiem nr 2  do protokołu, 

      5.3 projekt uchwały w sprawie  przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego  

zadań z zakresu administracji rządowej, projekt przedstawił D. Stoll, kierownik  

Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Projekt uchwały jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu, 

      5.4  projekt uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę 

Powiatu Wągrowieckiego do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Projekt przedstawił D. Stoll, kierownik  Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego. Zarząd skieruje pismo do Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji 

oraz do Komisji Zdrowia (…)  z prośbą o wytypowanie po jednym 

przedstawicielu   do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Projekt 

uchwały jest załącznikiem nr 4 do protokołu, 
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5.5 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 
rok, które przedstawił D. Stoll, kierownik  Biura Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie  jest załącznikiem nr 5 do 
protokołu, 

5.6 projekt uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu 
Wągrowieckiego, który omówił Starosta T. Kranc. Projekt jest załącznikiem 
nr 6 do protokołu, 

5.7 projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu 
Wągrowieckiego, który omówił Starosta T. Kranc. Projekt jest załącznikiem 
nr 7 do protokołu, 

      5.8  projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi 
Rgielsko, w gminie wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla 
pieszych oraz  ścieżki rowerowej  wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od 
obwodnicy Wągrowca (ul. 11 Listopada) do wsi Rgielsko , który omówił                    
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 8 do protokołu, 

 
Ad 6 
Zapoznał się z  projektami  planów finansowych WTZ Wągrowiec i WTZ Gołańcz 
na 2022 rok, które omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Zarząd 
po zapoznaniu wyraża zgodę  na zweryfikowanie planów finansowych wtz -tów 
w Gołańczy i Wągrowcu  na 2022 rok wg. załącznika nr 9 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się z propozycją dotyczącą zmian wynagrodzeń osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełniących funkcję zawodowych 
rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego. Temat przedstawiła                              
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Zarząd po analizie wyraża zgodę 
na zmianę wynagrodzeń .  

Ad 8 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat zmiany rozporządzenia w sprawie 
algorytmu przekazywania środków PFRON w  2022 roku, którą omówiła                           
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie  uzgodnienia projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Skoki 
obejmującego obszar działek nr 3/7,3/8, 3/9,i 3/10 w Sławie Wielkopolskiej. 
Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i 
Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
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Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia 
Pana Przemysława Burego-Dyrektora  Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Wągrowcu. Temat przedstawił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki. Uchwała jest 
załącznikiem nr 11 do protokołu. 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za , podjął  uchwałę  w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia 
wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 
2022r. Temat przedstawił Wicestarosta M. Piechocki oraz K. Kluczyńska, 
inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest 
załącznikiem nr 12 do protokołu. 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za zatwierdził środki finansowe z budżetu powiatu na 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2022 roku - w 
celu ogłoszenia kolejnych konkursów ofert z zakresu kultury i sztuki, wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony i promocji 
zdrowia, w tym z działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711). Temat 
przedstawił Wicestarosta M. Piechocki oraz K. Kluczyńska, inspektor w 
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Zatwierdzone środki finansowe są 
załącznikiem nr 13 do protokołu. 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznego 
wynagrodzenia dyrektora  Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu - Pani 
Elżbiecie Rożnowskiej. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu.  

Ad 14 

Zarząd zapoznał się  z  projektem uchwały w sprawie  ustalenia na 2022 rok 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Temat 
szczegółowo będzie omawiany na kolejnym posiedzeniu zarządu. Temat 
przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt  
jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

 

Ad 15 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat spotkania dotyczącego kosztów 
realizacji projektu pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na 
liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków –Rogoźno-Wągrowiec „ - w przypadku 
pozyskania dofinansowania w ramach Programu Kolej+. Informację przedstawił  
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu wg. załącznika nr 16 do protokołu. 
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Ad 16 

Uwagi i wnioski –nie zgłoszono. 

 

Ad 17 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 20  stycznia  2022 r. o 

godz. 10.00. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                                                  Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                                                         /Tomasz Kranc/ 

 

                                                                                       Wicestarosta     

                        _________________________ 

                               /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 

 

 


