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PROTOKÓŁ NR 232 / 2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 22 września  2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.13.30, zakończono o godz.15.05. 

 

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.Marta Tańska-Kołacka – pracownik socjalny/konsultant  w  Powiatowym Centrum  

                                             Pomocy Rodzinie w Wągrowcu 

11.Kinga Kluczyńska - kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

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

Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej. 
5. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi - ul. 

Mickiewicza w Wągrowcu, do kategorii dróg gminnych . 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum 

Ogólnokształcące w Wągrowcu kolejnej umowy użyczenia lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 17 w 
Wągrowcu na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku o 
środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. 

8. Uzyskanie opinii dotyczącej maksymalnej wysokości nagród powiatu. 
9. Informacja  w sprawie wniosku o zwiększenie części oświatowej  subwencji  z 

rezerwy tej subwencji z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla 
szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach. 
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10. Informacja na temat przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych. 

11. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 
11.1 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 / , 
11.2  projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych 
treningowych utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego /po 
konsultacjach społecznych/, 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy 
Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok, / 
który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów 

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

15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Smolińskiego – 
Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w 
sprawach związanych z realizacją zadania Budowa zadaszenia boiska wraz z 
zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami 
budowlanymi, w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły przy ul. 
Kcyńskiej (etap I), w ramach inwestycji „Budowa boiska krytego przy Zespole 
Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 

16. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy Mieścisko  o przyznanie Nagrody Herbu 
Powiatu Wągrowieckiego  dla p. Piotra Chelwinga – właściciela firmy  „Renova 
PLUS”, dla p. Adama Piotra Hoffmana- przedsiębiorcy firmy „Mechanika i 
Blacharstwo Pojazdowe”, dla p. Przemysława Kopydłowskiego - 
przedsiębiorcy firmy „Przemko” oraz dla p. Włodzimierza Cichockiego -
kierownika fabryki wytwórni pasz „De Heus”   w Mieścisku. 

17. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy Wągrowiec  o przyznanie Nagrody 
Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla p. Danuty Stachowiak ,  p. Krystynie 
Cholewińskiej oraz  dla p. Józefa Świątek-rolnikom z terenu gminy Wągrowiec. 

18. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
zawarcie umów z wykonawcami, którzy będą  na świadczyć usługi związane 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu 
wągrowieckiego w sezonie 2022/2023. 

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

 
Ad 1 

Odczytano i bez uwag  przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu. 
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Ad 2 

Bez uwag przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 15 września  2022  

roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

naradzie z dyrektorami jednostek, 

spotkaniu  w sprawie  zakończenia sal programowych, 

spotkaniu z Samorządem Uczniowskim  z ZS nr 1 w Wągrowcu, 

szkoleniu z TPD pn. Jedz  zdrowo i rośnij w siłę, 

spotkaniu z rektorem WSPiA,  

spotkaniu  z mieszkańcami gm. Skoki. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

wizji lokalnej realizacji zadania droga Grylewo-Kopaszyn oraz ul. Janowiecka w 

Wągrowcu, 

spotkaniu Koła Myśliwych w Mieścisku 

sędziowaniu Mistrzostw powiatu w szachach, 

spotkaniu rady budowy hali sportowej przy  ZS nr 1 w Wągrowcu, 

obchodach 800 lecia Łazisk 

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 

spotkaniu w sprawie  transportu publicznego. 

 

Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich  i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

Członek Zarządu A. Wieczorek  uczestniczył  w żywej lekcji historii przy bunkrze w 

Gołańczy , uczestniczył w posiedzeniu  Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu  oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu komisji  działającej przy PUP  ds. 

podziału środków finansowych na działalność  gospodarczą i utworzenie nowych 

miejsc pracy. 

 

Członek Zarządu  R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
przetargowej. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 
zaliczenia drogi - ul. Mickiewicza w Wągrowcu. Temat przedstawiła A. Bosacka, 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 2 
do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu kolejnej umowy użyczenia lokalu 
mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 17 w Wągrowcu na 
rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Wągrowcu. Temat przedstawiła 
A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest 
załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do 
złożenia wniosku o środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej .Temat 
omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała jest 
załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd omawiał i opiniował  maksymalne wysokości nagród powiatu. Opinia ogólnie 
jest pozytywna przy czym, nagroda   dla wicedyrektora SOSW w Wągrowcu  1 głos  
był przeciwny, przy 4  głosach za. Ponadto  Zarząd pozytywnie zaopiniował  
wskazanych  przez dyrektorów szkół nauczycieli do nagród powiatu. Tak samo 
pozytywnie zostały zaopiniowane propozycje wysokości nagród powiatu  dla 
dyrektorów szkół , przy czym propozycja nagrody dla dyrektora SOSW w Wągrowcu  
została zaakceptowana 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym. 
Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała 
jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
 
Ad 9 
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą  wniosku o zwiększenie części 
oświatowej  subwencji  z rezerwy tej subwencji z tytułu dofinansowania doposażenia 
pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach .Zarząd 
pozytywnie zaakceptował ww.informację. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty ,Kultury i Sportu. Informacje jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
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Ad 10 
Zarząd omawiał  temat i przyznał dodatki motywacyjnych dla dyrektorów szkół i 
placówek oświatowych. Informacje omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 
,Kultury i Sportu. Informacje jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
 
 
Ad 11 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekty uchwał, po 
konsultacjach społecznych : 
11.1 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”. Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 
Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt 
uchwały jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 
11.2  projekt uchwały Rady Powiatu  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt  w mieszkaniach chronionych treningowych 
utworzonych na terenie  Powiatu Wągrowieckiego /po konsultacjach społecznych/. 
Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Temat omówiła 
M. Tańska-Kołacka, pracownik socjalny/konsultant w  PCPR w Wągrowcu. Projekt 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu, 

 
 
Ad 12 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie „Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 
rok, / projekt został  skierowany do konsultacji społecznych od dnia 22 września 
2022 do dnia 6 października 2022 do godz15. 00 /. Spotkanie konsultacyjne 10 
października br.. Temat przedstawiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 13 
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie  zmiany 
uchwały budżetowej na 2022 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 
uchwałę: T. Kranc-za, M. Piechocki - za,  J. Springer-za,   A. Wieczorek-za, R. 
Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr 11  do niniejszego protokołu. 
 
Ad 14 
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 5 za,  podjął 
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ww. uchwałę: T. Kranc-za, M. Piechocki- za,  J. Springer-za,  A. Wieczorek-za, R. 
Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr 12  do niniejszego protokołu. 
 
Ad 15 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa 
Smolińskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do składania oświadczeń 
woli w sprawach związanych z realizacją zadania Budowa zadaszenia boiska wraz 
z zapleczem socjalnym oraz niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi, 
w tym związanymi z rozbudową istniejącej szkoły przy ul. Kcyńskiej (etap I), w 
ramach inwestycji „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”. 
Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 13 
do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd głosami  4  za i 1 wstrzymującym,   pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta 
Gminy Mieścisko i przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla p. Piotra 
Chelwinga – właściciela firmy  „Renova PLUS”, dla p. Adama Piotra Hoffmana- 
przedsiębiorcy firmy „Mechanika i Blacharstwo Pojazdowe”, dla p. Przemysława 
Kopydłowskiego - przedsiębiorcy firmy „Przemko” oraz dla p. Włodzimierza 
Cichockiego -kierownika fabryki wytwórni pasz „De Heus”  w Mieścisku . Temat 
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wnioski są załącznikiem nr 14 do 
protokołu. 
 
 
Ad 17 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Wągrowiec  i 
przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla p. Danuty Stachowiak ,  p. 
Krystynie Cholewińskiej oraz  dla p. Józefa Świątek-rolnikom z terenu gminy 
Wągrowiec. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wnioski są  
załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
 
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i  
wyraził zgodę na zawarcie umów z wykonawcami, którzy będą  na świadczyć usługi 
związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu 
wągrowieckiego w sezonie 2022/2023. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu. Wniosek  jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
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Ad 19 

Uwag i wniosków-nie zgłoszono. 

 

Ad 20 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 28  września  2022 r. o godz. 

14.00.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                             

                                                               Starosta Wągrowiecki 

 

                       ________________________ 

                                                            /Tomasz Kranc/ 

 

 

                                                                                     Wicestarosta     

                                                        

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 


