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PROTOKÓŁ NR 211 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 19 maja  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.12.30, zakończono o godz.13.30. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Michał Piechocki                        -  Wicestarosta 
2.Jerzy Springer                   - Członek Zarządu Powiatu 
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.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 12 maja 2022 roku. 
3. Informacja Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Przedstawienie „Raportu o stanie powiatu za 2021 rok”. 
5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał 

się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego 
orzeczenia sądu o przepadku. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  im. 
Janusza Korczaka w Wągrowcu. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na  
nauczanie indywidualne dla ucznia  tej szkoły. 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS w Gołańczy  w sprawie wysokości 
odpłatności    wyżywienia w stołówce  szkolnej. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
10. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

dochodów                                       i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego 
na 2022 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

11. Uwagi i wnioski.  
12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

 
Ad 1 
Odczytano i bez uwag  przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu. 
 



2 
 

Ad 2 
Bez uwag przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 12 maja   
2022 roku. 
 
Ad 3 
Wicestarosta uczestniczył w: 
posiedzeniu komisji  ds. podziału środków  na dofinansowanie rozpoczęcia 
działalności gospodarczej i dofinansowania nowych miejsc pracy, która odbyła 
się w PUP w Wągrowcu,  
konsultacjach społecznych w ZS nr 1 i w ZS nr 2 w Wągrowcu dot.  rozbudowy 
ul. Reja w Wągrowcu, 
podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim  na dofinansowane 
sterylizatorni   dla szpitala , 
podpisaniu umowy  z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie  remontu  
drogi powiatowej , na odcinku Kopaszyn-Grylewo, 
obchodach Dnia Farmaceuty w szpitalu w Wągrowcu, 
posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 
Powiatu, 
radzie budowy hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
spotkaniu w MDK   szkolenie w sprawie bezpieczeństwa , 
wizycie  przedszkolaków, którzy odwiedzili  Starostwo, 
rozmowach z przedstawicielami PKS w sprawie funkcjonowania przewozów, 
obchodach Dnia Strażaka, 
spotkaniu  Stowarzyszenia Komunikacja i  podsumowaniu konkursu dla dzieci, 
otarciu ofert konkursowych na dyrektora DPS w Srebrnej Górze, 
70- leciu Biblioteki Pedagogicznej w Wągrowcu. 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu komisji  ds. 
podziału środków  na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej i 
dofinansowania nowych miejsc pracy, która odbyła się w PUP w Wągrowcu, 
wraz z Wicestarostą i p. Skarbnik w podpisaniu umowy  z Wojewodą 
Wielkopolskim na dofinansowanie  remontu  drogi powiatowej , na odcinku 
Kopaszyn-Grylewo. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 
 
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, 
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, w posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Komunikacji. Ponadto brał udział w projekcie 
proekologicznym Chrońmy zapylacze (…) . 
 
Członek Zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu komisji  ds. podziału 
środków  na dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej i 
dofinansowania nowych miejsc pracy, która odbyła się w PUP w Wągrowcu , 
uczestniczył w podsumowaniu konkursu pn.  młody przedsiębiorca, który odbył 
się w MDK w Wągrowcu. 
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Ad 4 
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omawiał „Raport o stanie powiatu za 2021 rok”, 
który  zostanie zatwierdzony na kolejnym posiedzeniu.  
Raport o stanie powiatu (…) jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie likwidacji pojazdu 
samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na 
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku. Temat omówił                     
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 
wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. Temat 
przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała 
jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w 
Wągrowcu, wyrażając  zgodę na  nauczanie indywidualne dla ucznia  tej szkoły 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek  jest załącznikiem nr 4 do 
protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZS w Gołańczy  w 
sprawie wysokości odpłatności   wyżywienia w stołówce  szkolnej. Temat 
przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Pismo w 
przedmiotowej sprawie   jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
Ad 9 
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie  4 za,  podjął 
ww. uchwałę:    J. Springer-za,  M. Piechocki - za,  A. Wieczorek-za, R. Woźniak-
za. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 10 
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:  J. Springer-za, M. Piechocki -za,  A. Wieczorek-za, 
R. Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 11 

Kierownik Wydziału Oświaty (…) , K. Krenz,  przedłożyła Zarządowi 1 z  
projektów naboru do szkół ponadpodstawowych wg. załącznika nr 8 do 
protokołu. 

Więcej uwag i wniosków-nie zgłoszono. 

Ad 12 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 25 maja  2022 r. o 
godz.13.30. 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 
      _________________ 
           /M. Substyk /                                   
                                                             

                                                             Starosta Wągrowiecki 
 

                       ________________________ 
                                                            /Tomasz Kranc/ 

 
 
                                                                                     Wicestarosta     
 

                        _________________________ 
                                      /Michał Piechocki /    
 
 
 
 
                                           Jerzy Springer         __________________ 
 
 
                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 
 
 
                                           Robert Woźniak       __________________ 
 


