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PROTOKÓŁ NR 229/2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 31 sierpnia 2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.30, zakończono o godz. 15.40. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Tomasz Kranc   - Starosta Wągrowiecki 

2. Michał Piechocki  - Wicestarosta 

3. Jerzy Springer   - 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. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

9. Ewa Kemnitz – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  

w Wągrowcu 

11. 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 26 sierpnia 2022 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka  

w Wągrowcu. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu o utworzenie drugiego 

stanowiska wicedyrektora. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wydania opinii dla zamierzenia 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo”. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. 

„Rozbudowa dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania w m. 

Żabiczyn”. 

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu w sprawie wyrażenia zgody 

na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dla 

zadań pn.: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na 

terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz „Zimowe 

utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca administrowanych przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu w sezonie zimowym 2022/2023”. 

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 26 sierpnia 2022 

roku. 

 

Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
- dożynkach gminnych Gminy Gołańcz, 
- zakończeniu kursu na młodych ratowników WOPR, 
- spotkaniu z p. Kaczmarkiem dot. Towarzystwa Sportowego, 
- spotkaniu z dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy Różą Spychała 
- w naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki 
- spotkaniu z dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu Iwoną Muszyńską-
Synoradzką w sprawie programu ERASMUS 
- w przekazaniu wyprawek szkolnych w Antoniewie dla uczniów z Ukrainy 
 

Wicestarosta uczestniczył w: 
- spotkaniu w sprawie analizy opłacalności Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  
w Gołańczy, 
- spotkaniu w sprawie PKS Piła i Związku Transportu w Poznaniu 
- spotkaniu z dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Edytą Owczarzak  
- spotkaniu w sprawie HOSTA  
- przyjmowaniu przybyłych interesantów. 
 

Ad 4 

E. Szczepaniak – Skarbnik Powiatu omówiła projekt zmiany uchwały budżetowej na 
2022 rok. 
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - 
za, J. Springer - za, R. Woźniak - za. 
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 
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Ad 5 

E. Szczepaniak – Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego 
na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - 
za, J. Springer - za, R. Woźniak - za. 
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 6 

K. Krenz - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały  
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. 
Zarząd Powiatu 3 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - za, J. Springer 
- za, R. Woźniak – wstrzymał się. 
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 7 
K. Krenz - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła projekt uchwały  
w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu. 
Zarząd Powiatu 3 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - za, J. Springer 
- za, R. Woźniak – wstrzymał się. 
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 
Ad 8 
K. Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu omówiła wniosek dyrektora 
SOSW w Wągrowcu o utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora. 
Zarząd Powiatu 3 za, pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek: T. Kranc - za, M. Piechocki 
- za, J. Springer - za, R. Woźniak – wstrzymał się. 
Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 
Ad 9 
A .Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
drogi gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo”.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - 
za, J. Springer - za, R. Woźniak - za. 
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 
Ad 10 
A. Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami przedstawiła projekt 
uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 
dróg powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, M. Piechocki - 
za, J. Springer - za, R. Woźniak - za. 
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 
  



4 
 

Ad 11 
R. Kubisz – Sekretarz Powiatu omówił wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 
dla zadań pn: „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie 
powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz „Zimowe utrzymanie 
ulic na terenie miasta Wągrowca administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg  
w Wągrowcu w sezonie zimowym 2022/2023”.  
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, pozytywnie rozpatrzył ww. wniosek: T. Kranc - za, 
M. Piechocki - za, J. Springer - za, R. Woźniak - za. 
Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 
Ad 12 

Wicestarosta Michał Piechocki zgłosił wniosek formalny, żeby projekty uchwał 

finansowych były wysyłane elektronicznie do wszystkich Członków Zarządu przed 

każdym kolejnym posiedzeniem. 

 

Ad 13 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 7 września 2022 r. o godz. 14.30. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 

             Protokołowała 

      _________________ 
           /I .Marcinkowska/ 

                                                             

                                                               Starosta Wągrowiecki 

 

                       ________________________ 

                                                            /Tomasz Kranc/ 
 

                                                                                     Wicestarosta     

                                                        
                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki/ 

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 


