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PROTOKÓŁ NR 202 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 17 marca  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.14.50. 
 

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.Karolina Krenz             – kierownik  Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
9.Dariusz Przesławski        - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa                                
10.Beata Korpowska   –dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 
11.Anna Bosacka           - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, 
12.Alicja Żabska –Szymańska  - inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich 
                                                       i Zdrowia 
13.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 10 marca  2022 roku. 
3. Informacja  Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

4.1 informacji o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wągrowcu oraz realizacji programów aktywizacyjnych w 2021 roku, 
4.2  projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021rok, 
4.3 projektu  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” dla Spółdzielni 
Socjalnej „Wspólny Sukces”, 
4.4  projektu uchwały  w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, 
4.5  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 
4.6  projektu uchwały w sprawie  potępienia agresji Rosji na Ukrainę 24 
lutego 2022 roku i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Pokrzywnica. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej 
i Słonecznej. 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych 
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

8. Wniosek w sprawie nabycia działki oznaczonej nr 705/7 położonej przy                               
ul. Kościuszki 76 przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z siedzibą w Poznaniu. 

9. Zatwierdzenie projektu zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki 
na rok szkolny 2022/2023. 

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 10 marca  2022 roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył  w: 
spotkaniu  z dyrektorem PPP w sprawie funkcjonowania jednostki i pomoc 
psychologiczna dla uchodźców, 
rozmowach z gminami na temat zbiórki na rzecz uchodźców, 
wideokonferencji z wojewodą wielkopolskim  ze starostami, 
wizytą w DPS Srebrna Góra , 
wideokonferencji z przedstawicielami  Luneburga w sprawie  darów dla 
uchodźców, 
spotkaniu z dyrektorem ILO w Wągrowcu, 
spotkaniu z komendantem  WKU w Starostwie, 
spotkaniu z pediatrą z Ukrainy , 
rozmowach  z  Hostą, 
posiedzeniu Rady Społecznej w  ZOZ  w Wągrowcu, 
spotkaniu z dyrektorem ZS w Gołańczy, 
spotkaniu  z p. Gawrońskim . 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
posiedzeniu komisji ds. otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych w 2022 roku, 
wizji lokalnej przebiegu prac ulicy Grzybowej w Wągrowcu, 
obchodach Dnia Sołtysa, które odbyły się w Łeknie i wręczeniu Nagrody Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego dla pani Sołtys  wsi Tarnowo Pałuckie, 
naradzie z P.Majchrzakiem , Wójtem gm. Wągrowiec oraz R.Priebe zastępcą 
Burmistrza miasta Wągrowca  w sprawie dofinansowania zakupu samochodu 
dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, 
wideokonferencji z przedstawicielami  Luneburga w sprawie  darów dla 
uchodźców, 
rozmowach z  Hostą 
posiedzeniu Kapituły Złota Pieczęć , 
spotkaniu z dyrektorem MOW w Antoniewie. 
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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. 
 
Członek Zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu  komisji ds. 
otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 
roku. 
 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

ad 4.1 informację o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wągrowcu oraz realizacji programów aktywizacyjnych w 2021 roku, którą 
przedstawiła B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Wągrowcu. Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 
 
ad 4.2  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w 
Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021rok, który przedstawił 
M.Piechocki, Wicestarosta. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do 
protokołu, 
 
ad 4.3 projekt  uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na 
dofinansowanie zakupu samochodu typu „brygadówka” dla Spółdzielni 
Socjalnej „Wspólny Sukces”, który omówił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki. 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 
 
ad 4.4  projekt uchwały  w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, który 
przedstawiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem 
nr 4 do protokołu, 
 
ad 4.5  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022, 
który przedstawiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt jest 
załącznikiem nr 5 do protokołu, 
 
ad 4.6  projekt uchwały w sprawie  potępienia agresji Rosji na Ukrainę 24 
lutego 2022 roku i wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim, który 
omówił R.Kubisz, Sekretarz  Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 6 do 
protokołu. 

 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości 
Pokrzywnica. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału 
Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.                  
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Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damasławek w 
rejonie ul. Żnińskiej i Słonecznej. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik 
Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do 
protokołu.                  
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  wyboru ofert i ogłoszenia 
wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 
w 2022 roku .Temat przedstawił M. Piechocki, Wicestarosta oraz A. Żabska-
Szymańska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała 
jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd omawiał wniosek w sprawie nabycia działki oznaczonej nr 705/7 
położonej przy ul. Kościuszki 76 przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa z siedzibą w Poznaniu, który przedstawiła A. Bosacka, 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Szczegółowo temat będzie 
omawiany na jednym z kolejnych posiedzeń. Wniosek jest załącznikiem nr 10 
do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd  jednomyślnie 5 za zatwierdził projekt zasady przygotowania i 
zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez 
Powiat Wągrowiecki na rok szkolny 2022/2023. Temat omówiła K. Krenz, 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.  Materiał w przedmiotowej 
sprawie jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 

Ad 10 

Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 
 
 
Ad 11 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień  24  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       __________________ 
 
 
 
 


