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PROTOKÓŁ NR 201 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 10 marca  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.14.45. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1.Tomasz Kranc                    - Starosta Wągrowiecki 
2. Michał Piechocki   - Wicestarosta 
3.Jezry 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.Karolina Krenz             – kierownik  Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
9. Edyta Owczarzak        - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                                       w Wągrowcu 
10.Beata Korpowska  – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 
11. Ewa Roman          - Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” 
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 03 marca  2022 roku. 
3. Informacja  Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 
2022 roku . 

5. Informacja w sprawie skutków finansowych  waloryzacji świadczeń 
przysługujących  rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka 
oraz wysokości  pomocy dla osoby usamodzielnianej ( p.pr. 
Obwieszczenie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 
roku – M.P.2022.292  z dnia 3 marca 2022). 

6. Informacja w sprawie  możliwości składania wniosków o przyznanie w 2022 
roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora 
Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty 
Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. 

9. Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń  do ofert zgłoszonych w trybie 
uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”  przedstawionych na 
Zarządzie w dniu 24 lutego br. 

10. Informacja na temat funkcjonowania  Spółdzielni Socjalnej „Wspólny 
Sukces”. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia Pani Beaty  Żołnierowicz - 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze do pracy w innej 
jednostce samorządowej. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia  obowiązków 
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

13. Uwagi i wnioski. 
14. 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 marca  2022 roku. 
 
 
Ad 3 
Starosta informację o pracy między posiedzeniami Zarządu złoży na kolejnym 
posiedzeniu. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
posiedzeniu Komisji ds. rozpatrywania  wniosków o przyznanie dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenia nowych miejsc pracy, 
które odbyło się w PUP w Wągrowcu, 
posiedzeniu Komisji ds. przeprowadzenia  kontroli  w ZOZ  w Wągrowcu,  
złożeniu życzeń Paniom z okazji Dnia Kobiet, 
naradzie dotyczącej  budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście . 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w posiedzeniu Komisji ds. 
rozpatrywania  wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i utworzenia nowych miejsc pracy, które odbyło się w PUP w 
Wągrowcu . 
 
Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył w  posiedzeniu Komisji ds. 
rozpatrywania  wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i utworzenia nowych miejsc pracy, które odbyło się w PUP w 
Wągrowcu. 
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Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt 
uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania w 2022 roku, który przedstawiły E. Owczarzak, 
dyrektor PCPR  oraz B. Korpowska, dyrektor PUP w  Wągrowcu. 
Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
 
Ad 5 
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie skutków finansowych  waloryzacji 
świadczeń przysługujących  rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny 
dom dziecka oraz wysokości  pomocy dla osoby usamodzielnianej ( p.pr. 
Obwieszczenie  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 
roku – M.P.2022.292  z dnia 3 marca 2022) , którą  omówiły E. Owczarzak, 
dyrektor PCPR  oraz B. Korpowska, dyrektor PUP w  Wągrowcu. 
Informacja  jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
 
Ad 6 
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie  możliwości składania wniosków o 
przyznanie w 2022 roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Temat 
szczegółowo będzie omawiany na jednym z kolejnych posiedzeń Zarządu. 
Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w 
Wągrowcu, wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w 
wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przyznania „Stypendiów 
Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach 
„Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. Temat omówiła K. 
Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała  jest załącznikiem 
nr 5 do protokołu. 
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Ad 9 
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 24 lutego br. Do przedstawionych ofert 
nie zgłoszono żadnych uwag. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 
Informacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd zapoznał się z informacją  na temat funkcjonowania  Spółdzielni 
Socjalnej „Wspólny Sukces”, którą  przedstawiła E. Roman, Prezes Spółdzielni 
Socjalnej „Wspólny Sukces”. Zarząd po zapoznaniu z informacją wyraża wolę 
wsparcia i proponuje  , aby p. Prezes zorganizowała  spotkanie z samorządami, 
które również są zainteresowane,  celem wspólnego wypracowania stanowiska 
w przedmiotowej sprawie. 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przeniesienia Pani Beaty  
Żołnierowicz - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze do pracy 
w innej jednostce samorządowej. Temat omówił T. Kranc, Starosta 
Wągrowiecki. 
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
 
Ad 12 
Po wyrażeniu zgody przez p. K. Bejma-Zamiar na p.o. dyrektora DPS w 
Srebrnej Górze, Zarząd  jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie 
powierzenia pełnienia  obowiązków Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 
Srebrnej Górze. Temat omówił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki. 
Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 
 

Ad 13 

Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 

 

Ad 14 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  17  marca 2022 r. o 
godz.12.30. 
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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       __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


