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PROTOKÓŁ NR 197 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 09 lutego  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.30. 
 

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.Ewa Szczepaniak       - Skarbnik powiatu 
7.Radosław Kubisz    -Sekretarz Powiatu 
8. Agata Łasecka               – podinspektor w  Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
9. Beata Jessa        – kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  
                                      Publicznego 
10.Barbara Linetty  -  kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
11.Robert Torz            - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg  
12.Edyta Owczarzak    - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                                     w Wągrowcu 
13.Agnieszka Winiecka- dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w  
                                       Gołańczy 
14.Małgorzata Klessa     - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
                                        i Leśnictwa 
15.Justyna Krysztofiak – podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
16.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 03 lutego  2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu : 

 4.1   informacji o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 

2021 rok, 

      4.2    projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 

Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji 

Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu, 

      4.3 projektu uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i 

bezpieczeństwa  w Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok , 

      4.4  projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta 

Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa 

Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  za 2021 rok,  
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4.5    projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego,  
4.6    projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia 
zadania zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku 
od km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i 
zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części 
dawnego miasta Łekno”, 
4.7     projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 
2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 
przystanków, 
4.8      projektu uchwały w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

5. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów”2022. 
6. Omówienie propozycji budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  w zakresie 

sportu, kultury i turystyki . 
7. Wykaz pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 
Powiatu Wągrowieckiego . 

8. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektów uchwał: 
8.1  w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu , 
8.2   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Michała Archanioła w Mieścisku , 
8.3   w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie , 
8.4   w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

9. Rozpatrzenie wniosków samorządów gminnych o udzielenie dotacji na usuwanie 
azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz ewentualne zaopiniowanie projektów 
uchwał na sesję Rady Powiatu. 

10. Uwagi i wnioski. 
11. 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 03 lutego  2022 roku. 
 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z burmistrzem M i G Gołańcz, 
spotkaniu z wójtami gminy Wągrowiec i gminy Mieścisko  w sprawie Polskiego Ładu, 
naradzie z  dyrektorami 4 szkół ponadpodstawowych, 
spotkaniu z Marszałkiem i Wojewodą woj. wielkopolskiego , 
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spotkaniu z Burmistrzem m Wągrowca  w sprawie inwestycji, rozbudowa  ul. Reja w 
Wągrowcu, 
spotkaniu z brokerem w sprawie  ubezpieczeń pracowniczych, 
spotkaniu z  wykonawcą drogi Damasławek-Wapno. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
omawianiu spraw naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych, 
radzie  budowy dot. budowy  hali sportowej  przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
spotkaniu z Burmistrzem m Wągrowca  w sprawie inwestycji, rozbudowa  ul. Reja w 
Wągrowcu. 
 
Członek Zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. rozpatrzenia 
wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie (…) i na zabytki . 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu komisji ds. rozpatrzenia 
wniosków o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie (…) i na zabytki  oraz w 
zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 
 
 
Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, 
Kultury, Sportu i Turystyki. Uczestniczył w obchodach 103. rocznicy Powstania 
Wielkopolskiego w Potulicach  oraz w spotkaniu z rodzinami powstańców 
wielkopolskich  w Potulicach. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu : 

ad  4.1   informację o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 

2021 rok, którą przedstawił R. Torz, dyrektor PZD. Informacja jest załącznikiem nr 

1 do protokołu, 

      ad 4.2   projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 

przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 

Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Stacji 

Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w Wągrowcu, który omówił 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

     ad 4.3 projekt uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania z działalności 

Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i 

bezpieczeństwa  w Powiecie Wągrowieckim za 2021 rok, który omówił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

    ad  4.4  projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa 

Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  za 2021 rok , który 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do 

protokołu, 
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   ad 4.5    projekt  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały 

jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 

  ad 4.6    projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia 

zadania zarządzania drogą powiatową nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od 

km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie 

rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej części dawnego miasta Łekno”, 

który omówiła B.Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu 

Publicznego. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 

  ad 4.7     projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 

2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków, który omówiła B.Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 

Transportu Publicznego. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 do protokołu, 

   ad 4.8      projekt uchwały w sprawie   upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Projekt omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Zarząd  wystąpi z pismem do komisji stałych  z prośbą o 
wytypowanie przedstawicieli do prac w Komisji ds. dokonania kontroli w ZOZ (…). 
Omawiany projekt uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 

Od  godz.14.00 Zarząd obraduje w  4. osobowym składzie. Z posiedzenia wyszedł 
członek Zarządu  A. Wieczorek. 

Ad 5 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych 
Grantów”2022, które przedstawiły E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego centrum 
Pomocy Rodzinie, B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia oraz  
J. Krysztofiak, podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu. Omawiane oferty są 
załącznikiem nr 9 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd omawiał i zatwierdził  propozycję budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu  
w zakresie sportu, kultury i turystyki .Temat przedstawiła J. Krysztofiak, podinspektor  
w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu . Zatwierdzony budżet jest załącznikiem nr 10 do 
protokołu. 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się z wykazem pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dotacje na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym 
na obszarze Powiatu Wągrowieckiego, które omówiła J. Krysztofiak ,podinspektor w 
Wydziale Oświaty (…).Zarząd dokonał podziału dotacji na poszczególne parafie. 
Wykaz pozytywnie zaopiniowanych wniosków jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
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Od  godz. 14. 45 Zarząd obraduje w 5-cio osobowym składzie. Na posiedzenie 
Zarządu przybył członek Zarządu A. Wieczorek. 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekty uchwał: 

ad 8.1    w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 
Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, który omówiła   J. Krysztofiak ,podinspektor w 
Wydziale Oświaty (…).Projekt jest załącznikiem nr 12 do protokołu, 
 
ad 8.2      w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 
św. Michała Archanioła w Mieścisku, który omówiła  J. Krysztofiak ,podinspektor w 
Wydziale Oświaty (…).Projekt uchwały jest załącznikiem nr 13 do protokołu, 
 
ad 8.3       w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. 
św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie, który omówiła J. Krysztofiak ,podinspektor 
w Wydziale Oświaty (…).Projekt uchwały jest załącznikiem nr 14 do protokołu, 
 
ad 8.4   w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w 
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, który 
omówiła A. Winiecka, dyrektor MOS w Gołańczy oraz A. Łasecka, podinspektor w 
Wydziale Oświaty (…). Zarząd proponuje rozszerzenie zapisu w statucie , aby 
uczniowie praktyki mogli odbywać u pracodawcy. 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 15 do protokołu.  

Ad 9 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski samorządów gminnych o udzielenie dotacji na 
usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz pozytywnie zaopiniował na 
sesję Rady Powiatu 5 projektów uchwał  przyznających dotację. 

Temat przedstawiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 
Leśnictwa. 

Wnioski oraz projekty uchwał stanowią załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Ad 10 

Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 
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Ad 11 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 17  lutego  2022 r. 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       __________________ 

 

 

 

 

 


