PROTOKÓŁ NR 196 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 lutego 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.15, zakończono o godz.14.40.
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.Ewa Szczepaniak
- Skarbnik powiatu
7.Radosław Kubisz
-Sekretarz Powiatu
8. Karolina Krenz
– kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
9. Beata Jessa
– kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu
Publicznego
10.Wojciech Kotarba - inspektor ds. kontroli
11.Robert Torz
- dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
12.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 27 stycznia 2022 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Informacja na temat wniosków w sprawie II edycji Polskiego Ładu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu
Wągrowieckiego na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. S. Kulińskiego w
Wągrowcu.
6. Ankieta badająca preferencje edukacyjne uczniów klas ósmych szkół
podstawowych.
7. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 2022/2023.
8. Zapoznanie z propozycją budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu w
zakresie sportu, kultury i turystyki.
9. Informacja z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez inspektora ds.
kontroli za 2021 rok.
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.
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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 27 stycznia 2022 roku.

Ad 3
Starosta uczestniczył w:
wraz z Wicestarostą w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie,
Wicestarosta uczestniczył w:
przygotowanie materiałów na naradę dot. finansów z udziałem dyrektorów i
głównych księgowych,
pożegnaniu pani Skarbnik przechodzącej na emeryturę,
wraz ze Starostą w spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie,
naradzie dyrektorów szkół i głównych księgowych w ZS nr 1 ,
wraz ze Starostą i dyrektorem PZD w wizytacji dróg do przebudowy z
Polskiego Ładu.

Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją na temat wniosków w sprawie II edycji
Polskiego Ładu, którą przedstawił R. Torz ,dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Wągrowcu. Jak zaznaczył p. dyrektor będą złożone 3 wnioski w ramach
Polskiego Ładu.

Ad 5
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania
mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. S.
Kulińskiego w Wągrowcu. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 6
Zarząd zapoznał się z ankietą badającą preferencje edukacyjne uczniów klas
ósmych szkół podstawowych. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu. Zdaniem Zarządu dyrektorzy szkół winni zastanowić
się nad profilami w poszczególnych jednostkach .
Ankiety są złącznikiem nr 2 do protokołu.
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Ad 7
Zarząd zapoznał się z ofertą edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny
2022/2023. Zdaniem Zarządu dyrektorzy szkół winni zastanowić się nad
profilami w poszczególnych jednostkach i bez tworzenia hybryd. Odbędzie się
spotkanie z dyrektorami szkół celem omówienia tematu wypracowania
stanowiska. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i
Sportu.
Oferta edukacyjna jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 8
Zarząd zapoznał się z propozycją budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
w zakresie sportu, kultury i turystyki . Szczegółowo temat będzie omawiany na
kolejnym posiedzeniu. Temat przedstawiła omówiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Propozycja budżetu jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z informacją z czynności kontrolnych przeprowadzonych
przez inspektora ds. kontroli za 2021 rok, którą omówił W. Kotarba, inspektor
ds. kontroli. Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 10
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , 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 6 do niniejszego
protokołu.
Ad 11
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , 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 7 do niniejszego protokołu.
Ad 12
Wicestarosta M. Piechocki zaproponował , aby wysłać pismo do Burmistrza m.
Wągrowca ,gdyż w wyniku konsultacji w sprawie przebudowy ul. Reja w
Wągrowcu ,nie ma żadnej odpowiedzi. Zarząd jest za wystosowaniem pisma.
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Więcej uwag i wniosków –nie zgłoszono.

Ad 13
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 09 lutego 2022 r. o godz.
13.00.
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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