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PROTOKÓŁ NR 227/2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 18 sierpnia 2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.30, zakończono o godz. 11.30. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. 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. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

7. Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

8. Dariusz Trojanowski – kierownik Wydziału Organizacyjnego 

9. Beata Jessa – kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego 

9. Izabela Marcinkowska – inspektor w Wydziale Organizacyjnym – protokolantka 

 

Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 

 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 11 sierpnia 2022 roku. 

3. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1542P o przebiegu 

ul. Szpitalna – ul. Okopowa w Margoninie o długości 0,0616 km. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia 

dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2165P, na odcinku ulic 

Armii Poznań oraz Jana Pawła II, położonej w miejscowości Witkowo powiat 

gnieźnieński. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty 

Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. 

7. Rozpatrzenie prośby Dyrektora MDK w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

wymianę powierzchni podłogi w jednym z pomieszczeń użyczonych przez 

powiat. 
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8. Informacja o realizacji zdania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych 

przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej 

poprzez zwiększenie połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei Metropolitarnej 

(PKM)”. 

9. Przedstawienie wstępnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym 

o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Wągrowcu za I półrocze 2022 roku, uwzględniającej 

w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

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 11 sierpnia 2022 

roku. 

 

Ad 3 

Wicestarosta uczestniczył w: 
spotkaniu w sprawie światłowodu, 
podsumowaniu Polskiego Ładu, 
posiedzeniu Gołanieckiej Grupy Zakupowej,  
śniadaniu królewskim Żniwnego Króla Kurkowego i Żniwnym Turnieju Królewskim 
zorganizowanym przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Skokach,  
turnieju szachowym „54. Lato na Pałukach”, 
spotkaniu w sprawie budowy hali przy ZS nr 1, 
spotkaniu z dyrektor Centrum Wspierania rzemiosła w sprawie zorganizowania  
w jednej ze szkół prowadzonych przez powiat Nocy Zawodowców, 
spotkaniu z dyrektorem szpitala Przemysławem Burym, Skarbnik Powiatu i Starostą 
Wągrowieckim w sprawie płatności za faktury za remont i rozbudowę szpitala. 
 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, drogi nr 1542P o przebiegu 
ul. Szpitalna – ul. Okopowa w Margoninie o długości 0,616 km. 
Temat przedstawiła A. Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
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Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej, drogi nr 2165P, na odcinku 
ulic Armii Poznań oraz Jana Pawła II, położonej w miejscowości Witkowo powiat 
gnieźnieński. 
Temat przedstawiła A. Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie przyznania „Stypendiów 

Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”. 

Temat omówiła K. Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora MDK w Wągrowcu  

o wyrażenie zgody na wymianę powierzchni podłogi w jednym z pomieszczeń 

użyczonych przez powiat. 

Temat omówił D. Trojanowski – kierownik Wydziału Organizacyjnego. 

Pismo Dyrektora MDK w Wągrowcu jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd zapoznał się z informacją o realizacji zdania pn. „Wzmocnienie 

wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania 

Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie połączeń kolejowych Poznańskiej 

Kolei Metropolitarnej (PKM)”. 

Temat przedstawiła B. Jessa – kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu 

Publicznego. 

 

Ad 9 

Zarząd zapoznał się z wstępną informacją o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym  

o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wągrowcu za I półrocze 2022 roku, uwzględniającej w szczególności 

stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych. 

Temat omówiła E. Szczepaniak - Skarbnik Powiatu. 

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
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Ad 10 

Uwag i wniosków - nie zgłoszono. 

Ad 11 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 26 sierpnia 2022 r. o godz. 10.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /I. Marcinkowska/                                   

                                                             

                                                               Starosta Wągrowiecki 

 

                       ________________________ 

                                                            /Tomasz Kranc/ 

 

 

                                                                                     Wicestarosta     

                                                        

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 


