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PROTOKÓŁ NR 235 / 2022 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 14 października  2022 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.11.00, zakończono o godz.12.30. 

 

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.Kinga Kluczyńska – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 

10. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

11.Dariusz Przesławski- kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

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 05 października 2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

4.1 projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2023 rok /po konsultacjach 
społecznych/, 
4.2  projektu uchwały w sprawie zmian w  WPF na lata 2022-2040, 
4.3  projektu uchwały w sprawie zmian w  budżecie na 2022 rok, 
4.4  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Ewą Kamieniecką -Cyranek/, 
4.5  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Arunem  Goel/, 
4.6  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Ewą Warduleńską /, 
4.7  projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Monzerem Youssefem/, 
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4.8 projektu uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 
rozpatrzenia skargi, 
4.9 projektu uchwały w sprawie przystąpienia  Powiatu Wągrowieckiego do 
Związku powiatowo-gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny” z 
siedzibą w Poznaniu-, 
4.10 projektu uchwały w sprawie  przyjęcia statutu Związku powiatowo-
gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu, 

5. Rozpatrzenie wniosku  dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi 
Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec. 

7. Opinia w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny położony przy  
ul.  Kcyńskiej 48 w Wągrowcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
/ z Gminą miejską Wągrowiec. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
/ z Gminą Wapno- obręb Wapno/. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
/ z gminą Wapno –obręb Srebrna Góra/. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Wągrowiec 
oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga 
powiatowa nr 1622P)”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  
nieruchomości  nr działki 305/2 obręb Niemczyn, gmina Damasławek.  

13. Uwagi i wnioski. 
14. 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 05 października  

2022 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

Konwencie  powiatów w Puszczykowie,  

inauguracji roku  akademickiego w  WSHiG w   Poznaniu, 

spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, 

podpisaniu umowy ERASMUS 

spotkaniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Wągrowcu, 
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spotkaniu w DPS w Srebrnej Górze, 

spotkaniu z wójtami i  burmistrzami  powiatu wągrowieckiego, 

podpisaniu trójstronnej  umowy  z Politechniką Poznańską, 

powiatowych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej w  Starostwie Powiatowym, 

uroczystościach związanych z obchodami Dnia Edukacji Narodowej w ZS nr 1,  w 

ZS nr 2   oraz  w SOSW w  Wągrowcu, w SP w Popowie Kościelnym, w SP  w 

Pawłowie Żońskim oraz w UG w Wągrowcu. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

posiedzeniu  Rady Stowarzyszenia Komunikacja, 

Nocy Zawodowców w ZS nr 1 w Wągrowcu, 

mistrzostwach Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach, 

inauguracji  roku akademickiego w  Akademii Nauk Stosowanych w Pile, 

odchodach Dnia Edukacji Narodowej w OSIR- sekcja  emerytów, 

spotkaniu ze Związkiem  transportowym, 

obchodach Międzynarodowego  Dnia Niewidomych w OSIR w Wągrowcu, 

spotkaniu z  wicepremierem i ministrem  rolnictwa H. Kowalczykiem w ZS w 

Gołańczy, 

powiatowych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej w  Starostwie Powiatowym. 

 

 

Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył w Nocy Zawodowców w ZS nr 1 w 

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

obchodach  Dnia Edukacji Narodowej w  Zespole Szkół Nr 1 w Wągrowcu. 

 

Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w obchodach 20 lecia śmierci oraz  

uroczystości upamiętniającej życie i twórczość Kazimierza Jułgi, która odbyła się w 

Rybowie gm. Gołańcz. Uczestniczył w   powiatowych obchodach  Dnia Edukacji 

Narodowej w  Starostwie Powiatowym. 

 

Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w obchodach 20 lecia śmierci oraz  

uroczystości upamiętniającej życie i twórczość Kazimierza Jułgi, która odbyła się w 

Rybowie gm. Gołańcz. Uczestniczył w  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu 

i Turystyki. Uczestniczył  w powiatowych obchodach  Dnia Edukacji Narodowej w  

Starostwie Powiatowym oraz w ZS w Gołańczy. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 
4.1 projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2023 rok /po konsultacjach 
społecznych/. Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych 
uwag. Temat przedstawiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 
 
4.2  projekt uchwały w sprawie zmian w  WPF na lata 2022-2040,który omówiła 
E. Szczepaniak ,Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 
 
4.3  projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie na 2022 rok, który omówiła 
E. Szczepaniak ,Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

 
4.4  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Ewą Kamieniecką -Cyranek/,który przedstawił 
R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu, 
 
4.5  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Arunem  Goel/, który przedstawił R.Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 5 do protokołu, 

 
4.6  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Ewą Warduleńską /, który przedstawił R.Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu, 

 
4.7  projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu użytkowego/z p. Monzerem Youssefem/, który przedstawił 
R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu, 
 

 
4.8 projekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie 
rozpatrzenia skargi , który przedstawił R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt 
stanowi załącznik nr 8 do protokołu, 

 
4.9 projekt uchwały w sprawie przystąpienia  Powiatu Wągrowieckiego do 
Związku powiatowo-gminnego „ Wielkopolski Transport Regionalny” z 
siedzibą w Poznaniu, który przedstawił R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt 
stanowi załącznik nr 9 do protokołu, 

 
4.10 projekt uchwały w sprawie  przyjęcia statutu Związku powiatowo-
gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu który 
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 10 do 
protokołu, 
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Ad 5 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora ZS nr 1 w 
Wągrowcu,  wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w 
wymiarze 12 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 
oświaty (…).Wniosek jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu zmiany 
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skoki na obszarze 
części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec. Temat przedstawił D. Przesławski, 
kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 12 do 
protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd  jednomyślnie wyraził pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy najmu 
na lokal mieszkalny położony przy  ul.  Kcyńskiej 48 w Wągrowcu. Zdaniem Zarządu 
dyrektor winien uzgadniać z lokatorem  zasady wynajmu i  uregulować jakie ma 
zamiary najemca i dążyć do wypowiedzenia umowy najmu. Temat przedstawiła A. 
Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Pismo jest 
załącznikiem nr 13 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia / z Gminą miejską Wągrowiec/. Temat przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia / z Gminą Wapno- obręb Wapno Temat przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za  podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia / z gminą Wapno –obręb Srebrna Góra Temat przedstawił R. 
Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przekazania Gminie Miejskiej 
Wągrowiec oświetlenia drogowego wybudowanego w ramach realizacji zadania 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 
1622P)” Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest 
załącznikiem nr 17 do protokołu. 
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Ad 12 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia  nieruchomości  nr działki 305/2 obręb Niemczyn, gmina 
Damasławek Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest 
załącznikiem nr 18 do protokołu. 
 
 
Ad 13 
Uwagi i wnioski. 
 
 
Ad 14 
Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 20  października   2022 r. o godz. 

11.30.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

          Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk /                                   

                                                             

                                                               Starosta Wągrowiecki 

 

                       ________________________ 

                                                            /Tomasz Kranc/ 

 

 

                                                                                     Wicestarosta     

                                                        

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 


