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PROTOKÓŁ NR 223 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 lipca  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.12.00, zakończono o godz. 14.00. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Tomasz Kranc                   - Starosta Wągrowiecki 
2.Michał Piechocki                - Wicestarosta 
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.Artur Szyper – samodzielny referent w PCPR w Wągrowcu 
9.Magdalena Piekutowska - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami 
10.Beata Jessa    - kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu  
                          Publicznego 
11.Justyna Krysztofiak – podinspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu 
12.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 27 lipca 2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Rozpatrzenie  wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych o  

dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych.                  
5. Rozpatrzenie  wniosków indywidualnych osób niepełnosprawnych o  

dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu do rehabilitacji w 
warunkach domowych. 

6. Rozpatrzenie wniosku organizacji pozarządowej dotyczący udzielenia 
dofinansowania ze środków PFRON do organizacji wydarzenia kulturalno-
rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych. 

7. Podjęcie decyzji o przystąpieniu powiatu wągrowieckiego do realizacji 
programów celowych PFRON „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne 
mieszkanie”. 

8. Informacja na temat sytuacji pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim. 
 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Gołańczy, przy ul. 
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Walki Młodych, stanowiącej działkę numer 1239 o powierzchni 16,1994 ha, 
będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty 
Szydełko-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Lucyny Rakocy-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Natalii Urbańskiej- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Magdaleny Kalki -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana 
Łukasza Porczaka -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Joanny Cyganek-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana 
Wojciecha Pietrowskiego- nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty 
Jeneralczyk-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Agnieszki Gałowskiej -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii 
Kossowicz-nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

20. Rozpatrzenie wniosku o zmianę kosztorysu do umowy. 
21. Wyrażenie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych 

zlokalizowanych przy drogach powiatowych. 
22. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

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

23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok. 
24. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

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

25. Uwagi i wnioski.  
26. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 
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Ad 1 
Odczytano i bez uwag  przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu. 
 
Ad 2 
Bez uwag przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 27 lipca  2022 
roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
spotkaniu z wykonawcą  inwestycji - ul. Antoniewska w Skokach. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
posiedzeniu komisji ds. wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora ZOZ w 
Wągrowcu. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 4 za  pozytywnie rozpatrzył  wnioski indywidualnych osób 
niepełnosprawnych i wyraził  zgodę na   dofinansowanie ze środków PFRON do 
likwidacji barier architektonicznych. Temat przedstawił A. Szyper, samodzielny 
referent w PCPR w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wnioski indywidualnych osób 
niepełnosprawnych, wyrażając zgodę na   dofinansowanie ze środków PFRON do 
zakupu sprzętu do rehabilitacji w warunkach domowych. Temat przedstawił A. 
Szyper, samodzielny referent w PCPR w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 2 
do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek organizacji pozarządowej 
,wyrażając zgodę na  udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji 
wydarzenia kulturalno-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Temat 
przedstawił A. Szyper, samodzielny referent w PCPR w Wągrowcu. Wniosek jest 
załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd  trzema głosami za i jednym głosie wstrzymującym podjął  decyzję o 
przystąpieniu powiatu wągrowieckiego do realizacji programów celowych PFRON 
„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne mieszkanie”. Temat przedstawiła                
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 
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Ad 8 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat sytuacji pieczy zastępczej w powiecie 
wągrowieckim, którą omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.  
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie  wydzierżawienia w drodze 
przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w 
Gołańczy, przy ul. Walki Młodych, stanowiącej działkę numer 1239 o powierzchni 
16,1994 ha, będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego. Temat przedstawiła               
M. Piekutowska, inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest 
załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Marty Szydełko-nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji 
przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako przewodniczącego 
komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Rakocy-nauczyciela kontraktowego ubiegającego 
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji 
przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako przewodniczącego 
komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
Ad 12 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Natalii Urbańskiej- nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
 
Ad 13 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Kalki -nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 
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Ad 14 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Porczaka -nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 
 
 
Ad 15 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Joanny Cyganek-nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Pietrowskiego- nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
  
Ad 17 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Marty Jeneralczyk- nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 
  
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Gałowskiej -nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 
 
Ad 19 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Kossowicz - nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wskazując do prac 
w komisji przedstawiciela organu prowadzącego p. M. Osuch, jako 
przewodniczącego komisji. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 
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Ad 20 
Zarząd jednomyślnie  4 za pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę kosztorysu do 
umowy. Temat przedstawiła J. Krysztofiak, podinspektor w Wydziale Oświaty, 
Kultury i Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Ad 21 
Zarząd jednomyślnie 4 za wyraził zgodę na korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach powiatowych. Temat przedstawiła 
B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. 
Wniosek jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
 
Ad 22  
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,  M. Piechocki -za,   A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr  17  do niniejszego protokołu. 
 
Ad 23 
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,  M. Piechocki -za,   A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr  18  do niniejszego protokołu. 
 
 
Ad 24 
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,  M. Piechocki -za,  A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr 19 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 25 
Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 
 
 
 
Ad 26 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 04 sierpnia 2022 r. o godz. 9.30 
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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       __________________ 
 
 
 


