PROTOKÓŁ NR 194 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 20 stycznia 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz.12.00
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2. Michał Piechocki
3. Jerzy Springer
4. Andrzej Wieczorek
5. Robert Woźniak

-Starosta Wągrowiecki
- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
6.Radosław Kubisz
-Sekretarz Powiatu
7. Anna Bosacka - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
8. Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia
9. Agata Łasecka - podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu
10.Monika Rumińska
- podinspektor w Wydziale Finansów
11.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 13 stycznia 2022 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 ochrony i promocji zdrowia na zadanie pod
nazwą ,,Organizacja i koordynacja działań związanych z promocją,
profilaktyką i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup odbiorców
(m.in. konkursy, kampanie, szkolenia, prelekcje, marsze, publikacje, turnieje,
zawody, warsztaty, zajęcia profilaktyczne)".
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. 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 (…).
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu
wągrowieckiego z zakresu kultury i sztuki (…).
8. Zapoznanie z analizą poniesionych w 2021 roku wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
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wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej
struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego
pn. „Przebudowa drogi gminnej w Budziszewicach”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
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 13 stycznia 2022 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
omawianiu spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym,
spotkaniu z prezesem PKS Piła,
balu studniówkowym organizowanym przez I LO w Wągrowcu,
spotkaniu w sprawie rewitalizacji linii kolejowych Czarnków-RogoźnoWągrowiec,
omawianiu spraw związanych z oświatą dot. kształcenia zawodowego,
spotkaniu z Państwowym Powiatowym Komendantem Straży Pożarnej w
Wągrowcu,
spotkaniu z dyrektorem ZOZ-u w Wągrowcu.
Wicestarosta uczestniczył w:
spotkaniu w sprawie przewozów PKS na terenie powiatu,
spotkaniu z dyrektorem ZOZ-u w Wągrowcu,
spotkaniu w sprawie rewitalizacji linii kolejowych Czarnków-RogoźnoWągrowiec,
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji.
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.
2

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 ochrony i promocji zdrowia na
zadanie pod nazwą ,,Organizacja i koordynacja działań związanych z
promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup
odbiorców (m.in. konkursy, kampanie, szkolenia, prelekcje, marsze, publikacje,
turnieje, zawody, warsztaty, zajęcia profilaktyczne)" . Temat przedstawiła
B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Uchwałą jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ustalenia na 2022 rok
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Temat
przedstawiła A. Łasecka, podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
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 i upowszechniania
kultury fizycznej i sportu (…).Temat przedstawiła A .Łasecka, podinspektor w
Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. 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 kultury i sztuki (…).Temat
przedstawiła A. Łasecka, podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.

Ad 8
Zarząd zapoznał się i zatwierdził analizę poniesionych w 2021 roku wydatków
na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 KN oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Temat przedstawiła A. Łasecka, podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i
Sportu. Koszty są załącznikiem nr 5 do protokołu.
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Ad 9
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa
drogi
gminnej w
Budziszewicach”. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Ad 10
M. Rumińska, podinspektor w Wydziale Finansów , omówiła projekt uchwały w
sprawie
zmiany uchwały
budżetowej na 2022 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 7 do niniejszego protokołu.
Ad 11
M. Rumińska, podinspektor w Wydziale Finansów , omówiła projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu
powiatu na 2022 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 8 do niniejszego protokołu.
Ad 12
Uwagi i wnioski –nie zgłoszono.

Ad 13
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 27 stycznia 2022 r. o godz.
10.00.
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Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
_________________
/M. Substyk /
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/
Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /
Jerzy Springer

__________________

Andrzej Wieczorek __________________
Robert Woźniak

__________________
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