PROTOKÓŁ NR 200 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 03 marca 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 13.50
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
- Starosta Wągrowiecki
2. Michał Piechocki
- Wicestarosta
3. Andrzej Wieczorek
- Członek Zarządu Powiatu
4. Robert Woźniak
- Członek Zarządu Powiatu
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Ewa Szczepaniak
- Skarbnik powiatu
6.Radosław Kubisz
-Sekretarz Powiatu
7.Karolina Krenz
– kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
8. Kinga Kluczyńska
- inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Zdrowia
9.Beata Jessa
- kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu
Publicznego
10.Dariusz Przesławski - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
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 24 lutego 2022 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie
uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów” przedstawionych na
Zarządzie w dniu 17 lutego br.
5. Podęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kaliszany.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia
kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Programu
rozwoju pn.
„ Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2030
roku”.
8. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (…) dla zadania
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pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na
terenie powiatu wągrowieckiego”.
9. Rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora MDK w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
remont tzw. „ warsztatowni ” przy MDK w Wągrowcu.
10. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wągrowiec o przyznanie Nagrody
Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Pani Sołtys wsi Tarnowa Pałuckiego Krystyny Zielke.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
13. Informacja
dotycząca Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w
Wągrowcu.
14.
Uwagi i wnioski.
15.
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 24 lutego 2022 roku.

Ad 3
Starosta uczestniczył w:
obchodach święta patrona szkoły,
spotkaniu z komendantem wojskowym w Pile w sprawie poborów,
spotkaniu z Ł. Gulczyńskim, nowym zastępcą Komendanta Powiatowego
Policji w Wągrowcu,
spotkaniu z p. Dawidowicz, w sprawie połączeń i przewozów PKP,
rozmowie z p. E. Kemnitz, dyrektorem SOSW w sprawie oceny pracy,
sprawach bieżących związanych z organizacją pomocy materialnej w
związku z sytuacją w Ukrainie.
Wicestarosta uczestniczył w:
rozmowach z p. Fikne w sprawie projektu Kolej + (…),linia do Czarnkowa,
spotkaniu w sprawie konsultacji społecznych dotyczących przebudowy
ul. Reja w Wągrowcu,
telekonferencji z Wojewodą Wielkopolskim dotyczącej sytuacji w Ukrainie,
naradzie dotyczącej budowy hala sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu,
naradzie z dyrekcją PCPR i PUP w Wągrowcu.
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Członek Zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji
Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz w posiedzeniu zdalnej sesji
RPW.
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert
zgłoszonych w trybie uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”
przedstawionych na Zarządzie w dniu 17 lutego br. Do przedstawionych ofert
nie zgłoszono żadnych uwag. Temat przedstawiła K. Kluczyńska, inspektor w
Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Informacja jest załącznikiem nr 1 do
protokołu.
Ad 5
Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Kaliszany . Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury
i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu w
celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy
Pozaszkolnej w Wągrowcu. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do
opracowania Programu rozwoju pn. „ Strategii Rozwoju Powiatu
Wągrowieckiego do 2030 roku”. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik
Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 8
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu,
wyrażając
zgodę na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie
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podstawowym (…), dla zadania pn. „Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego”. Temat
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 5 do
protokołu.
Ad 9
Zarząd rozpatrywał pismo p.o. dyrektora MDK w Wągrowcu o wyrażenie zgody
na remont tzw. „ warsztatowni ” przy MDK w Wągrowcu. Zarząd po zapoznaniu
jednomyślnie wyraził zgodę na remont wskazany w niniejszym piśmie. Temat
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo w przedmiotowej sprawie jest
załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 10
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy
Wągrowiec i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Pani Sołtys
wsi Tarnowa Pałuckiego - Krystyny Zielke. Temat przedstawił R. Kubisz,
Sekretarz Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 11
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął
ww. uchwałę: T. Kranc – za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za, R. Woźniakza. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 12
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
4 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc -za, M. Piechocki - za, A. Wieczorek-za,
R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad 13
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą Spółdzielni Socjalnej „Wspólny
Sukces” w Wągrowcu , którą przedstawił Starosta T.Kranc. Informacja jest
załącznikiem nr 10 do protokołu.

Ad 14
Uwag i wniosków-nie zgłoszono.
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Ad 15
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 10 marca 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

__________________
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