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PROTOKÓŁ NR 238 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 27 października  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.10.30, zakończono o godz.12.15. 
 

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.Kinga Kluczyńska  – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
9.Monika Kozłowska -  z-ca kierownika Wydziału Komunikacji 
10.Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
11.Artur Szyper- sam. ref. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  
                              w Wągrowcu 
12. Karlina Krenz - kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
13.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 26 października 2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację  zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 
z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną 
mediacją i edukacją prawną w 2023 roku. 

5. Zatwierdzenie środków finansowych z budżetu powiatu na realizację zadań 
publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku.  

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 
2023r.,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów 
pływających w 2023 roku,/który będzie skierowany do konsultacji 
społecznych/. 
 

8. Rozpatrzenie indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych o 
dofinansowanie ze  środków PFRON do likwidacji barier funkcjonalnych 
(architektonicznych, techniczne, w komunikowaniu się).  

9. Rozpatrzenie indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych o 
dofinansowanie ze  środków PFRON dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego. 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i 
wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według 
szczegółowości klasyfikacji budżetowej . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i 

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

13. Wstępna informacja nt. projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 
oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 - 2041 rok. 

14. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

15. Rozpatrzenie wniosku dyrektora MOW w Antoniewie o podniesienie stawki 
żywieniowej dziennej na wychowanka oraz ewentualne podjęcie  uchwały. 

16. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora 
Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego w Wągrowcu w 
sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się w 
budynku przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu. 

17. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu budynku gospodarczego. 

18. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu lokalu mieszkalnego. 

19. Podjęcie uchwały   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
najmu pomieszczeń wraz  z urządzeniami do fizjoterapii w budynku 
warsztatowym na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi 
rehabilitacyjne . 

20. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa . 
21. Przedstawienie treści operatów przygotowanych w sprawie wykupu 

nieruchomości położonych w Bartodziejach i Bobrownikach.  
22. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu 

Dróg w Wągrowcu do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, 
zaświadczeń, opiniowania wniosków dotyczących inwestycji drogowych, a 
także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów 
przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań, w 
zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu. 

23. Informacja nt. zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023.                      
24. Rozpatrzenie wniosku Prezesa SKiOPS Sp. z o.o. w Wągrowcu o wrażenie 

zgody na kontynuację wynajmu lokalu p.J.Kowalskiemu  w celu prowadzenia 
ogniska muzycznego. 

25. Uwagi i wnioski. 
26. 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 października  2022 
roku. 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
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spotkaniu z dziennikarzami RP i wręczeniu  dyrektorowi ZOZ w Wągrowcu nagrody 
„Mediom Przyjazny 2022”. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację  zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz z zakresu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną 
mediacją i edukacją prawną w 2023 roku. Temat przedstawiła K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za zatwierdził środki finansowe z budżetu powiatu na 
realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2023 roku. Temat 
przedstawiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
Wykaz jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
Ad 6  
Zarząd po naniesieniu poprawek jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję 
Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z 
drogi i przechowywanie pojazdów w 2023r.,/który będzie skierowany do konsultacji 
społecznych na okres 14 dni tj. od  dnia 31. 10 br.  do dnia 14.11.2022 do  
godz.15.00./. Temat przedstawiła M. Kozłowska, z-ca kierownika Wydziału 
Komunikacji. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie 
statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku,/który będzie skierowany do 
konsultacji społecznych na okres 14 dni  tj. od  dnia 31. 10 br.  do dnia 14.11.2022 
do  godz.15.00./. Temat przedstawiła M. Kozłowska, z-ca kierownika Wydziału 
Komunikacji. Projekt jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób 
niepełnosprawnych i wyraził zgodę  na  dofinansowanie ze  środków PFRON do 
likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, techniczne, w komunikowaniu 
się).Temat omówił A. Szyper, sam.  referent w Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 5 do protokołu. 
  
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób 
niepełnosprawnych i wyraził zgodę  o dofinansowanie ze  środków PFRON 
dotyczących sprzętu rehabilitacyjnego . Temat omówił A. Szyper, sam.  referent w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 
6 do protokołu. 
 
Ad 10 
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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 
ww. uchwałę: T. Kranc-za, M. Piechocki- za, J. Springer-za, A. Wieczorek-za, R. 
Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr  7 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 11 
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 8 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 12 

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 
ww. uchwałę: T. Kranc-za, M. Piechocki- za, J. Springer-za, A. Wieczorek-za, R. 
Woźniak-za.  
Uchwała jest załącznikiem nr 9 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 13 
Zarząd omawiał wstępną informację i ja zatwierdził o  projekcie budżetu Powiatu 
Wągrowieckiego na 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 - 2041 rok 
Informacje przedstawiała E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. 
 
Ad 14 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu,  
wyrażając  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 
tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. 
Wniosek jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 15 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora MOW w Antoniewie o podniesienie 
stawki żywieniowej dziennej na wychowanka i jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w 
sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Antoniewie oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. Temat 
omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała  jest 
załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie zaopiniowania projektu 
zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego w 
Wągrowcu w sprawie określenia stawki czynszu za lokale mieszkalne znajdujące się 
w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu. Temat przedstawiła A. Bosacka 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 12 
do protokołu. 
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Ad 17 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu budynku gospodarczego. Temat przedstawiła A. Bosacka 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 13 
do protokołu. 
 
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego Temat przedstawiła A. Bosacka 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 14 
do protokołu. 
 

Ad 19 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę   w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu pomieszczeń wraz  z urządzeniami do fizjoterapii w budynku 
warsztatowym na prowadzenie działalności gospodarczej – usługi rehabilitacyjne 
Temat przedstawiła A. Bosacka kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Ad 20 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 
drzewa. Temat przedstawiła A. Bosacka kierownik Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
 
Ad 21 
Zarząd omawiał  treści operatów przygotowanych w sprawie wykupu nieruchomości 
położonych w Bartodziejach i Bobrownikach. Temat przedstawiła A. Bosacka 
kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Operaty stanowią  załącznik nr 
17 do protokołu. 
 
Ad 22 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do wydawania decyzji administracyjnych, 
postanowień, zaświadczeń, opiniowania wniosków dotyczących inwestycji 
drogowych, a także do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów 
dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych 
postępowań, w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 
Wągrowcu . Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem 
nr 18 do protokołu. 
 
Ad 23 
Zarząd zapoznał się i jednomyślnie pozytywnie zaakceptował informację nt. 
zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023. Temat omówił R. 
Kubisz, Sekretarz Powiatu.  Informacja  jest załącznikiem nr 19 do protokołu. 
 
 
Ad 24 
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa SKiOPS Sp. z o.o. 
w Wągrowcu i  wraził zgodę na kontynuację wynajmu lokalu p. J. Kowalskiemu  w 
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celu prowadzenia ogniska muzycznego. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu.  Wniosek   jest załącznikiem nr 20 do protokołu. 
 

 
Ad 25 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 26 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 03  listopada  2022 r. o godz.10.30.  
 
 
 
 
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 

   _________________ 

          /M. Substyk /                                   
                                                             

                                                                            Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                                                                 /Tomasz Kranc/ 

 

                                                                                    Wicestarosta                                                            

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 


