PROTOKÓŁ NR 214 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 09 czerwca 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.12.30, zakończono o godz. 13.45.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Tomasz Kranc
- Starosta Wągrowiecki
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.Edyta Owczarzak
-dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu
8.Karolina Krenz - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
9.Dariusz Przesławski – kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
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 02 czerwca 2022 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część
miejscowości Potrzanowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatrudnienia dyrektora Domu Pomocy
Społecznej w Srebrnej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Karola Krusia ze
stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu.
8. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony plan jest
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i
rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i
w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego
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obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i placówek
niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów,
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych.
9. Zapoznanie
z
aktualnymi
wynikami
rekrutacji
do
szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok,
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
12. Uwagi i wnioski.
13.
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 02 czerwca
2022 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu z burmistrzem miasta Wągrowca w sprawie zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy,
spotkane związane z obchodami 150- lecia ILO w Wągrowcu,
spotkaniu w sprawie pikniku kulturalno – motoryzacyjnego pn. Motocykle,
Auta i Muzyka,
spotkaniu w MOW w Antoniewie,
spotkaniu z dyrektorem Bursy Szkolnej i dyrektorem SOSW w Wągrowcu .
Członek Zarządu J. Springer podziękował za pomoc przy organizacji imprezy
eliminacje mistrzostw Polski jachtów sterowanych radiem i zaprosił na ww.
imprezę.
Członek Zarządu R. Woźniak sesja uczestniczył online w sesji Rady Miejskiej
Wągrowca, uczestniczył w powiatowych obchodach Święta Ludowego oraz
przeprowadził w ZS nr 2 w Wągrowcu lekcję o samorządzie powiatowym dla
uczniów jednej z klas.

Ad 4
Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego
część miejscowości Potrzanowo. Temat przedstawił D. Przesławski,
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kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr
1 do protokołu.

Ad 5
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zatrudnienia dyrektora
Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Temat przedstawiła
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy typując do
prac w tej komisji przedstawiciela organu prowadzącego M. Osuch, jako
przewodniczącego komisji oraz J. Michalską i M. Liske, jako członków komisji.
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 odwołania Pana Karola
Krusia ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu.
Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 8
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w
sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, dla których ustalony
plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania
i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na
odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dla nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty
Nauczyciela,
pedagogów,
psychologów,
logopedów,
terapeutów
pedagogicznych i doradców zawodowych .Projekt zostanie skierowany do
konsultacji ze związkami zawodowymi oraz do konsultacji społecznych na
okres 14 dni tj. od dnia 09 czerwca 2022 roku do dnia 23 czerwca br. do godz.
15.00. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
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Ad 9
Zarząd zapoznał się z aktualnymi wynikami rekrutacji do szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat. Temat omówiła K. Krenz,
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Aktualne wyniki rekrutacji do szkół są załącznikiem nr 6 do protokołu.
Pani kierownik poinformowała o pięknym przedstawieniu, które przygotowali
wychowankowie MOW w Antoniewie. Była to żywa lekcja historii i obchody
związane z wydarzeniami w Katyniu.
Ad 10
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, J. Springer-za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 11
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, J. Springer-za, A. Wieczorek-za, R.
Woźniak-za. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad 12
Uwag i wniosków-nie zgłoszono.

Ad 13
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 15 czerwca 2022 r. o godz.
11.30.
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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

__________________
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