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PROTOKÓŁ NR 220 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 14 lipca  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  gabinecie Starosty. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.10.00, zakończono o godz. 12.40. 
 

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.Karolina Krenz     - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
8.Małgorzata Klessa    -  kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  
                                     Leśnictwa 
9.Beata Jessa         - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  
                                  Publicznego 
10.Alicja Żabska-Szymańska – inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i  
                                                 Zdrowia 
11.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 lipca 2022 roku. 
3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

4.1 informacji o działalności nadzorów wodnych w powiecie wągrowieckim za 
2021 rok, 
4.2 raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu 
wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 za okres 
2019-2021, 

          4.3  protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 rok,  
          4.4   projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok,  
          4.5  projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, 
          4.6   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 
udzielaniairozmiaruobniżek 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  nauczycieli szkół  i 
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placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, 
psychologów,  logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych /po 
konsultacjach społecznych/. 

5. Informacja w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
7. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

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

8. Informacja o realizacji zadania pn. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej 
przy ZS nr 1 w Wągrowcu”. 

9. Rozpatrzenie pisma rodziców zespołu FART o dofinansowanie  wyjazdu 
dziewcząt z Zespołu taneczno- marszowego, działającego przy MDK w 
Wągrowcu  na Mistrzostwa Świata Mażoretek, które odbędą się  w Opolu. 

10. Uwagi i wnioski.  
11. 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 lipca  2022 
roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z p. Koźlarek, 
spotkaniu z p. Gogolewskim pracownikiem PINB w Wągrowcu, 
naradzie dyrektorów jednostek oświatowych, 
wręczeniu nagród Starosty najzdolniejszym  maturzystom 2022 r., 
wieczorze  jubileuszowym  w Klubie Seniora „Cystersi” w Łeknie,  
absolutorium WSPiA w Poznaniu, 
spotkaniu z dyrekcją i pracownikami w DPS w Srebrnej Górze. 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w posiedzeniu komisji opiniującej 
wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenia 
nowych miejsc pracy, która działa przy PUP w Wągrowcu. 
 
 
Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył  w posiedzeniu komisji opiniującej 
wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i utworzenia 
nowych miejsc pracy, która działa przy PUP w Wągrowcu. Ponadto uczestniczył w 
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spotkaniu z najlepszymi maturzystami oraz w naradzie z dyrektorami szkół i 
placówek oświatowych powiatu wągrowieckiego. 
 
 
Ad 4 
Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

4.1 informację o działalności nadzorów wodnych w powiecie wągrowieckim za 
2021 rok, którą przedstawiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 
4.2 raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla powiatu 
wągrowieckiego na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026 za okres 
2019-2021, który przedstawiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Raport  jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

         4.3  protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 rok,  
 który przedstawiła A. Żabska - Szymańska, inspektor w Wydziale Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Protokół z kontroli ZOZ jest załącznikiem nr 3  do niniejszego  
protokołu, 
          4.4  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, który 
omówiła E. Szczepaniak ,Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do 
protokołu, 
          4.5  projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, , który omówiła 
E. Szczepaniak ,Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do 
protokołu,  
          4.6   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  nauczycieli szkół i placówek 
niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych /po konsultacjach  
społecznych/, do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 
Projekt przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu. Pani kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu poinformowała, że  na ww. konkurs nie wpłynęła 
żadna oferta. Zarząd temat będzie omawiał na kolejnym posiedzeniu.  
 
Ad 6 
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. 
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uchwałę: T. Kranc-za,  J. Springer-za,   A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. Uchwała jest 
załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad 7 
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 8 
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie upoważnienia 
członków Zarządu Powiatu . Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę:  
Uchwała jest załącznikiem nr  9  do niniejszego protokołu. 
 
Ad 9 
B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego 
przedstawiła informację o realizacji zadania pn. Budowa pełnowymiarowej hali 
sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu”. Pani kierownik  poinformowała, że firma 
realizująca zadanie wystąpiła o wydłużenie terminu zakończenia  inwestycji oraz 
poszerzony zakres zadania tzw. roboty dodatkowe. Zarząd po wysłuchaniu 
powyższej informacji jednomyślnie 4 za wyraził zgodę na  poszerzony zakres 
realizacji zadania oraz o przedłużenie realizacji zadania do połowy listopada br. 
 
Ad 10 
Zarząd rozpatrywał pismo rodziców zespołu FART o dofinansowanie  wyjazdu 
dziewcząt z Zespołu taneczno- marszowego, działającego przy MDK w Wągrowcu  
na Mistrzostwa Świata Mażoretek, które odbędą się  w Opolu. Zarząd wyraził zgodę 
na dofinansowanie kwotą 1000 zł zakup koszulek w ramach promocji powiatu 
wągrowieckiego. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest 
załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd zapoznał się z pismem Unii Wielkopolan dotyczące XI Dni Pracy Organicznej 
i wskazał kandydata do nagrody  Wawrzyn Pracy Organicznej p. A. Wieczorka , 
stosunkiem głosów; 3 za przy 1 głosie wstrzymującym. Pismo omówił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Więcej uwag i wniosków-nie zgłoszono. 
 
Ad 12 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 19 lipca 2022 r. o godz.12.00. 
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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       __________________ 
 


