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PROTOKÓŁ NR 231 / 2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 15 września  2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.13.00, zakończono o godz.15.00. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc-  Starostwa Wągrowiecki 

2. Michał Piechocki                - Wicestarosta 

3. Jerzy Springer                  - Członek Zarządu Powiatu 

4. Andrzej Wieczorek            - Członek Zarządu Powiatu 

5. Robert Woźniak             - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

6.Ewa Szczepaniak          – Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz       - Sekretarz Powiatu 

8.Karolina Krenz     - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

9.Anna Bosacka        –kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

10.Edyta Owczarzak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  

                                    Wągrowcu 

11.Beata Korpowska- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 

12.Kinga Kluczyńska-kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

13.Beata Jessa- kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego 

14.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 września 2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Rozpatrzenie  trzech   wniosków dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie 

zgody na nauczanie indywidualne dla  trzech  uczniów tej szkoły. 
5. Rozpatrzenie  wniosku dyrektora ZS w Gołańczy  o wyrażenie zgody na 

udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia tej szkoły. 

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały Rady Powiatu 
Wągrowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw”/po konsultacjach społecznych i ze związkami zawodowymi / . 
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7. Podjęcie uchwały w sprawie  utworzenia  mieszkania chronionego 
treningowego oraz powierzenia  jego prowadzenia Powiatowemu Centrum 
Pomocy Rodzinie. 

8. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Powiatu: 
 8.1  projektu uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia  rodzaju zadań i wysokości 
środków  PFRON  przeznaczonych na te zadania w 2022 roku, 
 8.2  projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych 
treningowych utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego, 
 8.3   projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i 
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 
 8.4 projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawi Raportu, 
 8.5   projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 
 8.6  projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2022-2040. 

9. Wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego i 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności 
przesyłu na rzecz ASTA-NET S.A. na nieruchomościach stanowiących 
własność Powiatu Wągrowieckiego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg - ul. 
Projektowanej, ul. Jeżyka,  ul. Słowackiego i ul. Jana Kasprowicza - 
położonych w Wągrowcu, do kategorii dróg gminnych. 

12. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie : 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

13. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: 
Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica-Kopaszyn w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

14. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: 
Remont drogi  powiatowej nr 1600P  odc. Krzyżanki-Gołańcz w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. 

15. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie : 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P   Wągrowiec-Rąbczyn-granica 
województwa kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule zaprojektuj 
i wybuduj”. 

16. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Wągrowiec  o przyznanie Nagrody Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego   p. Piotrowi Batura – właścicielowi firmy KOMINKI 
w Łaziskach . 
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17. Rozpatrzenie wniosków Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz o przyznanie 
Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla pp. Marii Wleczyk i Sławomira 
Wochal - sołtysom z terenu M i G Gołańcz . 

18. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy Damasławek  o przyznanie Nagrody 
Herbu Powiatu Wągrowieckiego   dla  ks. Grzegorza Iwińskiego  w 
Damasławku . 

19. Uwagi i wnioski. 
20. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

 
Od godz. 13.00 Zarząd obraduje w 4 osobowym  składzie. W posiedzeniu nie 

uczestniczy Wicestarosta M. Piechocki. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag  przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Bez uwag przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 07 września  2022  

roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

rozpoczęciu  roku szkolnego SOSW  w Wągrowcu, 

złożeniu wiązanki pod pomnikiem ofiar II wojny światowej w Damasławku, 

spotkaniu z uchodźcami z Ukrainy  w Antoniewie i w Bursie Szkolnej w związku z 

rozpoczęciem roku szkolnego, 

spotkaniu z delegacją z Czech w Urzędzie Gminy  Wągrowiec, 

dożynkach  powiatowo -  gminnych  w Łeknie, 

obchodach 60 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Morakowie, 

spotkaniu w MDK w Wągrowcu -  ekoimpresje oraz  w sprawie  wynajmu i dbania o 

wynajmowane pomieszczenia, 

spotkaniach z Inspektorami Nadzoru  dot. budowy szpitala i rozbudowy hali 

sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

spotkaniu z dyrektorami:  ZS w Gołańczy i PCPR  w Wągrowcu, 

zjeździe  wójtów, burmistrzów i starostów w Gdyni, 

konsultacjach oświatowych ze związkami zawodowymi , 

spotkaniu z dyrektorem ZS nr 1 w Wągrowcu, 

spotkaniu z dyrektorem i p. skarbnik z  DPS w Srebrnej Górze,  

obchodach 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywne rozpatrzył  trzy  wnioski dyrektora I LO w 
Wągrowcu i wyraził  zgodę na nauczanie indywidualne dla  trzech  uczniów tej szkoły 
w wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K.Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wnioski są załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
 
Ad 5 
Zarząd rozpatrywał  wniosek dyrektora ZS w Gołańczy  o wyrażenie zgody na 
udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej 
ścieżki kształcenia dla ucznia tej szkoły . Zdaniem Zarządu wniosek należy  
zweryfikować i na kolejnym posiedzeniu omówić. Temat przedstawiła K. Krenz, 
kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 2 do 
protokołu. 
 
 
Ad 6 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały Rady 
Powiatu Wągrowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu 
przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw”/po konsultacjach 
społecznych i ze związkami zawodowymi / . Ponieważ  w wyniku konsultacji zostały 
dokonane zmiany, projekt ponownie skierowany zostaje  do konsultacji ze 
związkami zawodowymi  oraz do konsultacji społecznych od dnia 15 września 2022 
r. do dnia  21 września br. do godz.15.00. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do 
protokołu. 
 
Zarząd zwraca się do Wydziału Oświaty (…), aby na kolejne posiedzenie Zarządu 
przygotować wykaz  dodatków motywacyjnych w  szkołach  i dodatki funkcyjne da 
dyrektorów szkół. 
 
Od 13.50 Zarząd obraduje  w 5 osobowym składzie. Na  posiedzenie przybył 
Wicestarosta M. Piechocki. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  utworzenia  mieszkania 
chronionego treningowego oraz powierzenia  jego prowadzenia Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie . Temat omówiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie . Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 
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Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

 8.1  projekt uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w  sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia  rodzaju zadań i wysokości 
środków  PFRON  przeznaczonych na te zadania w 2022 roku, który omówiła 
E. Owczarzak, dyrektor PCPR oraz B. Korpowska ,dyrektor PUP w Wągrowcu. 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 
 8.2  projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych 
utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego, który zostaje skierowany 
do konsultacji społecznych od dnia 16 września 2022 r. do dnia 21 września 
br. do godz. 15.00. Projekt omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w 
Wągrowcu. Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 
 8.3   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i 
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, który omówił 
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 7 do protokołu, 
 8.4 projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie Raportu. Projekt 
omówił Wicestarosta M. Piechocki oraz K. Kluczyńska, kierownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Ocena Zarządu jest pozytywna. Projekt 
uchwały jest załącznikiem nr 8 do protokołu, 
 8.5   projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 
który przedstawiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt jest 
załącznikiem nr 9 do protokołu, 
 8.6  projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2022-2040, który przedstawiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt 
jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 
Ad 9 
Zarząd omawiał wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu 
Wągrowieckiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok, które 
przedstawiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt budżetu na 2023 rok będzie 
konstruowany do dnia 5 października 2022 roku. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na 
ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ASTA-NET S.A. na nieruchomościach 
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego. Temat przedstawiła A. Bosacka, 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 
11 do protokołu. 
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Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia dróg - ul. Projektowanej, ul. Jeżyka,  ul. Słowackiego i ul. Jana 
Kasprowicza - położonych w Wągrowcu, do kategorii dróg gminnych. Temat 
przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 
 
Ad 12 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i 
wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice 
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału 
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wniosek jest załącznikiem nr 13 do 
protokołu. 
 
Ad 13 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu, 
wyrażając  zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica-Kopaszyn w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału 
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego. Wniosek jest załącznikiem nr 14 do 
protokołu. 
 
Ad 14 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu, 
wyrażając  zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
zadanie: Remont drogi  powiatowej nr 1600P  odc. Krzyżanki-Gołańcz w formule 
„zaprojektuj i wybuduj”. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, 
Inwestycji i Transportu Publicznego. Wniosek jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Ad 15 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i 
wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 
zadanie : Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P   Wągrowiec-Rąbczyn-granica 
województwa kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule zaprojektuj i 
wybuduj”. Temat przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 
Transportu Publicznego. Wniosek jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec i 
przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego   p. Piotrowi Batura – 
właścicielowi firmy KOMINKI w Łaziskach. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 
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Ad 17 
Zarząd jednomyślnie pozytywne rozpatrzył wnioski Burmistrza Miasta i Gminy 
Gołańcz i przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla pp. Marii Wleczyk 
i Sławomira Wochal - sołtysom z terenu M i G Gołańcz . Temat omówił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 18 do protokołu. 
 
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Damasławek i 
przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego   dla  ks. Grzegorza Iwińskiego  
w Damasławku oraz p. Józefa Paszek. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 
Wnioski są załącznikiem nr 19 do protokołu. 
Ad 19 

Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 

Ad 20 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 22 września  2022 r. o godz. 

13.30.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                             

                                                               Starosta Wągrowiecki 

 

                       ________________________ 

                                                            /Tomasz Kranc/ 

 

 

                                                                                     Wicestarosta     

                                                        

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 


