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PROTOKÓŁ NR 242 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 17 listopada  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.10.30, zakończono o godz.12.40. 
 

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. Anna Bosacka – kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
10.Małgorzata Klessa –kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i  
                                     Leśnictwa 
11.Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
12.Artur Szyper – sam. referent w Powiatowym Centrum Rodzinie w Wągrowcu 
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 14 listopada 2022 
roku. 

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

4. Rozpatrzenie wniosku indywidualnej osoby niepełnosprawnej o 
dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 
architektonicznych. 

5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 
5.1 informacji o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu 

dla województwa, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego 

przeprowadzonych w 2021 roku, 

  5.2 projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie 

z drogi i przechowywanie  pojazdów w 2023oku,/po konsultacjach 

społecznych/, 

  5.3 projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie     

i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 

roku,/po konsultacjach społecznych/, 
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5.4  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,/po konsultacjach społecznych/, 

5.5   projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na 2023 rok,/po konsultacjach społecznych/, 

5.6  projektu  uchwały w sprawie  przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w 
powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024”, 

5.7  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 
rok, 

5.8  projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2022-2040 , 

5.9 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji 
obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu. 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. 
7.  Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia 

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

8.  Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 
nauczanie indywidualne  ucznia tej szkoły. 

9.  Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia 
inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy  Piaskowej na odcinku od skrzyżowania 
z ulicą Polną do numeru 33 w Wągrowcu”. 

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy najmu garażu w Zespole  Szkół w Gołańczy . 

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  do 
reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego. 

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 14 listopada  
2022 roku. 
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Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
podpisaniu umów  na inwestycje drogowe z Narodowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych 
spotkaniu z dyrektorem PCPR i POW w Wągrowcu ws. dnia  pracownika 
socjalnego, 
Konwencie Powiatów w Poznaniu na którym omawiano temat sytuacji w 
szpitalach oraz  służby zdrowia, 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
spotkaniu w sprawie  budowy balonu przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 
podpisaniu umów  na inwestycje drogowe z Narodowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych, 
otwarciu szkolnych warsztatów w MOW w Antoniewie, 
wizji lokalnej ul. Antoniewskiej w Skokach,  
udział w pogrzebie byłego radnego T. Kufla, 
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
Walnym zebraniu  Stowarzyszenia  ks. N. Musolffa w Wągrowcu. 
 
 
Członek Zarządu R. Woźniak uczestniczył w pogrzebie byłego radnego T.Kufla. 
 
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji 
Bezpieczeństwa i Komunikacji. 
 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek indywidualnej osoby 
niepełnosprawnej i wyraził zgodę  na  dofinansowanie ze środków PFRON do 
likwidacji barier architektonicznych. Temat przedstawił A. Szyper, sam. 
referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wniosek jest 
załącznikiem nr 1 do protokołu. 
 
Ad 5 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 
ad 5.1 informację o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla 
województwa, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego 
przeprowadzonych w 2021 roku, którą omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Informacja jest załącznikiem                
nr 2 do protokołu, 

ad 5.2 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z 
drogi i przechowywanie  pojazdów w 2023 roku,/po konsultacjach 
społecznych/. W wyniku konsultacji do przedłożonego projektu uchwały nie 
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wniesiono żadnych uwag. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 
Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

ad  5.3 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i 
przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2023 roku,/po 
konsultacjach społecznych/. W wyniku konsultacji do przedłożonego projektu 
uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Temat przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 4 do protokołu, 

ad 5.4  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,/po konsultacjach społecznych/. W wyniku konsultacji do 
przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Temat 
omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 
 
ad 5.5   projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego 
Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2023 rok,/po konsultacjach społecznych/. W wyniku 
konsultacji do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. 
Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 
 
ad 5.6   projekt uchwały w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. 
„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego 
HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2023-
2024”. Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
 
ad 5.7  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 
który omówiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest 
załącznikiem nr 8 do protokołu, 

ad 5.8   projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2022-2040,  który omówiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt 
uchwały jest załącznikiem nr 9 do protokołu, 

ad 5.9 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji 
komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, który 
omówiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem 
nr 10 do protokołu, 
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Ad 6 

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 7 

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 12 do niniejszego protokołu. 
 
Ad 8 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO 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 13 do protokołu. 
 
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla 
zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy  Piaskowej na odcinku od 
skrzyżowania z ulicą Polną do numeru 33 w Wągrowcu”. Temat przedstawiła 
A. Bosacka, kierownik Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest 
załącznikiem nr 14 do protokołu. 
 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy najmu garażu w Zespole  Szkół w Gołańczy . Temat 
przedstawiła A. Bosacka, kierownik Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała 
jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Pani kierownik przekazała informację o korespondencji między  skierowanej do 
starostwa, a dyrektorem I LO w Wągrowcu dot. ustalenia stawek wynajmu  
Zarząd prosi o ponowienie wniosku do dyrektora I LO . 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  
do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego . Temat przedstawił R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 
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Ad 12 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

Ad 13 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 24 listopada 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       __________________ 

 


