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PROTOKÓŁ NR 240 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 10 listopada  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.10.30, 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.Kinga Kluczyńska  – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia 
8. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
9. Edyta Owczarzak-  dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  
                              w Wągrowcu 
10.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 03 listopada 2022 
roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 
Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku 
zmienionej Uchwałą Nr XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku 
Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia rodzaju zadań i 
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  w 2022 roku. 

5. Informacja na temat  zmian nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r., poz. 2140 z dnia 
19.10.2022). 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań 
publicznych pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  
Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu 
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną 
mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego 
w 2023 roku” i uchwalenia regulaminu jej pracy. 
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7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały  w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

8. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego  projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę 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/. 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora DPS w Srebrnej Górze o wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym na 
zakup oleju opałowego lekkiego dla DPS na sezon grzewczy 2022-
2023. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia 
inwestycyjnego pn. „Rozbudowa  ul. Reja w Wągrowcu”.  

11. Przedstawienie informacji z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Zakup 
wyposażenia na potrzeby strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego 
w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu". 

12. Uwagi i wnioski. 
13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 
Ad 1 

Odczytano i bez uwag  przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu. 
 
Ad 2 
Bez uwag przyjęto  protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 03 listopada  
2022 roku. 
 
 
Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
obchodach 104-rocznicy odzyskania niepodległości , która odbywała się w  
Poznaniu, 
obchodach Święta Policji, 
konferencji pn.  bezpieczeństwo w szkole, 
spotkaniu z dyrektorem PCPR w Wągrowcu i dyrektorem  DPS w Srebrnej 
Górze, 
podsumowaniu  Nocy Zawodowców, 
wręczeniu bonusów finansowych dla młodzieżowych drużyn sportowych OSP, 
Gali Mecenasów Sponsorów i  Partnerów- Blisko ,która odbyła się w Mieścisku, 
spotkaniach z mieszkańcami powiatu. 
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Wicestarosta uczestniczył w: 
wraz z Przewodniczącą Rady Powiatu w otwarciu listopada poetyckiego w 
Poznaniu, 
spotkaniu z dyrektorem PZD i wójtem gm. Wągrowiec dot. rozliczania decyzji za 
przyłącze kanalizacji gazowej na terenie gminy, 
spotkaniu z radą budowy na hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
spotkaniu w sprawie  organizacji  turniej MMA w Wągrowcu, 
naradzie z dyrektorami  szkół , dla których organem prowadzącym jest powiat 
wągrowiecki, 
pracach przy konstruowaniu  budżetu powiatu na 2023 rok, 
apelu z okazji Święta Niepodległości w SOSW  i I LO  w Wągrowcu. 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w obchodach listopada 
poetyckiego w Gołańczy oraz wręczeniu Nagród Herbu Powiatu 
Wągrowieckiego   dwóm  członkom Koła Łowieckiego  „Darz Bór” w Gołańczy. 
 
Członek Zarządu R. Woźniak uczestniczył w wieczorze  poezji w  ZS nr 2 w 
Wągrowcu oraz w apelu z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę w                  
ZS nr 1 w Wągrowcu.  
 
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w spotkaniu poetyckim w ZS nr 2 w 
Wągrowcu. 
 
Ad 4 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku 
zmienionej Uchwałą Nr XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady 
Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na te zadania  w 2022 roku. Temat przedstawiła                                
E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                
w Wągrowcu. Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat  zmian nowelizacji ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r., poz. 2140 
z dnia 19.10.2022) . Temat przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Wągrowcu  wg. załącznika nr 2 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 
wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu 
Wągrowieckiego w 2023 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 
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prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku” i uchwalenia 
regulaminu jej pracy, wskazując do pracy w komisji  R. Kubisza i                                      
K. Kluczyńska. Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt 
uchwały  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, /który 
będzie skierowany do konsultacji społecznych od dnia 10.1. 2022 do dnia 16 
listopada 2022 roku ,do godz.15.00./ Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem 
nr 4 do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu 
Wągrowieckiego  projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 
od dnia 10 listopada 2022 r. do dnia 16 listopada 2022 r. do godz.15.00/. 
Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora DPS w 
Srebrnej Górze ,wyrażając  zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie 
podstawowym na zakup oleju opałowego lekkiego dla DPS na sezon 
grzewczy 2022-2023. Temat przedstawił Starosta T. Kranc. Wniosek jest 
załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa  ul. Reja w Wągrowcu”. Temat 
przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd zapoznał się z informacją dot. otwarcia ofert w postępowaniu pn. 
„Zakup wyposażenia na potrzeby strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego 
w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu". Zarząd proponuje dofinansować 
brakującą kwotę celem realizacji  zadania. Temat przedstawił Starosta T. 
Kranc. Informacja jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 
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Ad 12 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Ad 13 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 14  listopada  2022 r. o 
godz.8.00 i w dniu  17 listopada 2022 roku 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       __________________ 


