PROTOKÓŁ NR 206 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 14 kwietnia 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz.12.45.
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.Edyta Owczarzak - dyrektor PCPR w Wągrowcu
9.Dariusz Stoll - kierownik Biura Bezpieczeństwa (…)
10.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 07 kwietnia 2022 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:
4.1 sprawozdania z działalności PCPR oraz efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim,
4.2 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny
rocznej działalności WTZ w Gołańczy,
4.3 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny
rocznej działalności WTZ w Wągrowcu,
4.4 projektu uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej,
4.5 projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej
przez Powiat Wągrowiecki na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
4.6 projektu uchwały w sprawie zmiany 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”,
4.6 projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
4.7 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-204,
4.8 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
5. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na 2022 rok.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
użyczenia.
8. Uwagi i wnioski.
9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu.

Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 07 kwietnia
2022 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu z Wojewodą w NFZ w Poznaniu podsumowującym akcję Covid 19,
posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy w WTZ w
Gołańczy,
śniadaniu wielkanocnym w WTZ w Gołańczy,
pokontrolnym spotkaniu z dyrektorem PPP w Wągrowcu,
rozmowach w sprawie strategii Rozwoju Powiatu,
Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w spotkaniu z płk. M. Woźniakiem,
Spotkaniu z po dyrektora DPS w Srebrnej Górze.
Wicestarosta uczestniczył w:
wizji lokalnej budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu,
spotkaniu z PZD w Wągrowcu w sprawie przetargu,
spotkaniu w sprawie przebudowy drogi w Rąbczynie,
posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju
Powiatu oraz 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 Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji. Ponadto w PUP w Wągrowcu brał udział w
posiedzeniu komisji oceniającej konkurs promujący nowe zawody i stare
zawody.
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów,
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w śniadaniu
wielkanocnym w WTZ w Gołańczy.
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Ad 4
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
4.1 sprawozdanie z działalności PCPR oraz efektów pracy organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim, które omówiła E.
Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Sprawozdanie jest załącznikiem
nr 1 do protokołu,
4.2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny
rocznej działalności WTZ w Gołańczy, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor
PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały e jest załącznikiem nr 2 do protokołu,
4.3 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny
rocznej działalności WTZ w Wągrowcu, który omówiła E. Owczarzak,
dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do
protokołu,
4.4 projekt uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej, który
omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest
załącznikiem nr 4 do protokołu,
4.5 projekt uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej
przez Powiat Wągrowiecki na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który omówił D.Stoll,
kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Projekt
uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu,
4.6 projekt uchwały w sprawie zmiany 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
omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 6 do
protokołu,
4.7 projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który przedstawiła E.
Szczepaniak Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 7 do protokołu,
4.8 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, który
omówiła E. Szczepaniak Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 8 do
protokołu,
4.9 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,
który omówiła E. Szczepaniak Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 9
do protokołu,
Ad 5
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2022 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął
ww. uchwałę: T. Kranc – za, M. Piechocki - za, J. Springer-za, A. Wieczorekza, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 10 do niniejszego protokołu.

3

Ad 6
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: T. Kranc -za, M. Piechocki - za, J. Springer-za,
A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 11 do niniejszego protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy użyczenia. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu .
Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad 8
Uwag i wniosków-nie zgłoszono.
Ad 9
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 22 kwietnia 2022 r. o
godz.9.00.
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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