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PROTOKÓŁ NR 243 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 24 listopada  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.11.30, zakończono o godz. 12.45. 
 

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.Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
10.Natalia Berlik – specj. ds. reintegracji zawodowej  w Powiatowym Centrum Pomocy  
                              Rodzinie w Wągrowcu 
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 17 listopada 2022 roku. 
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego 

konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 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”.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie  ,,Działania na rzecz promowania idei niesienia 
pomocy chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (…)”. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie ,,Organizacja i koordynacja działań związanych 
z promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup 
odbiorców(…). 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie pod nazwą ,,Organizacja i koordynacja 
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przedsięwzięć mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w 
zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa(…). 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 
wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie pod nazwą ,,Wspieranie przedsięwzięć 
mających na celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz 
prowadzenie szkoleń, kursów ratowników wodnych. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej . 

11. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, 
oświaty i wychowania. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana 
Bartosza Piotrowskiego -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 
awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani 
Iwony Grabowskiej -nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 
na stopień nauczyciela mianowanego. 

15. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o zwiększenie liczby godzin 
zajęć lekcyjnych w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia 
tej szkoły. 

16. Wyrażenie zgody na akceptacje nowego kosztorysu -/na prace 
konserwatorskie  na elewacji kościoła parafialnego  w Mieścisku/. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku 
emerytalnym. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
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publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku  z zakresu Promocji zatrudnienia i aktywizacji 
zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z 
pracy. 

21. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku  z zakresu upowszechniania i ochrony praw 
konsumentów. 

22. Podjęcie uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku  z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej 
oraz rozwijania kontaktów (…). 

23. Podjęcie  uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku na zadanie organizacja spotkań edukacyjnych na 
temat zagrożeń wynikających ze spalania odpadów (…). 

24. Podjęcie  uchwały w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych w 2023 roku na zadanie „organizacja kursu dla kandydatów na 
kartę wędkarską  (…). 

25. Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dl nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Nowe. 

26. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu 
Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu na 
rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w 
Gołańczy. 

27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w 
posiadaniu Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. 

28. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 
/z MiG Gołańcz- w celu lokalizacji urządzenia oświetlenie drogowe -lampy 
oświetleniowej solarnej/. 

29. Uwagi i wnioski . 
30. 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 17 listopada  2022 
roku. 
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Ad 3 
Starosta uczestniczył w: 
podsianiu umów i aktów notarialnych, 
podpisaniu umowy z wykonawcą wyposażenia strzelnicy pneumatycznej  przy ZS nr 2 
w Wągrowcu, 
spotkaniu z redaktorem naczelnym bezpłatnego miesięcznika dla mieszkańców 
Wydawnictwa „Głos”, 
uroczystości z okazji jubileuszu 50 lecia prof. Andrzejewskiego, 
obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, 
Olimpiadzie  dot. ochrony środowiska  , która odbyła się w Pile, 
warsztatach poświęconych Strategii rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku, 
które odbyły się w auli ZS nr 1 w Wągrowcu, 
podsumowaniu konkursu Ekoimpresje.  
 
Wicestarosta uczestniczył w: 
podpisaniu umowy na remont drogi do Gruntowic , 
wieczorze  poetycko - literackim M. Osuch, 
spotkaniu z dyrektorem ILO w Wągrowcu, 
posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 
naradzie ws. budowy hali sportowej przy ZS nr 1, 
rozmowach  dot. PKS, 
obchodach Dnia Pracownika Socjalnego, 
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, 
posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Komunikacja, 
warsztatach poświęconych Strategii rozwoju Powiatu Wągrowieckiego do 2023 roku,  
podpisaniu umowy z wykonawcą wyposażenia strzelnicy pneumatycznej  przy ZS nr 2 
w Wągrowcu. 
 
Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i  
Komunikacji oraz w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii 
Rozwoju Powiatu.. 
 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 
Sportu i Turystyki oraz w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 
Strategii Rozwoju Powiatu. 
 
Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji ,Kultury, 
Sportu i Turystyki oraz w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku 
Pracy. 
 
Ad 4 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia 
wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego 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”. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest 
załącznikiem nr 1 do protokołu.  
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Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie  ,,Działania na rzecz promowania idei niesienia pomocy 
chorym na choroby nowotworowe, w tym w fazie terminalnej (…)”. Temat omówiła 
K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest 
załącznikiem nr 2 do protokołu. 
 
Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie ,,Organizacja i koordynacja działań związanych z 
promocją, profilaktyką i ochroną zdrowia adresowanych do różnych grup 
odbiorców(…).Temat omówiła K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
 
Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie pod nazwą ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć 
mających na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego 
bezpieczeństwa(…).Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 4 
do protokołu. 
 
Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu 
wągrowieckiego na zadanie pod nazwą ,,Wspieranie przedsięwzięć mających na 
celu niesienie pomocy w akcjach ratowniczych oraz prowadzenie szkoleń, kursów 
ratowników wodnych. Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 5 
do protokołu. 
  
Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa. Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz 
Powiatu i  K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 
 
Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej . Temat 
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omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
 
Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania. Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 8 
do protokołu. 
 
Ad 12 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 9 
do protokołu. 
 
Ad 13 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pana Bartosza Piotrowskiego -nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wskazując do prac 
w komisji p. M. Osuch jako przewodniczącego. Temat omówiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 
 
Ad 14 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 
egzaminacyjnej dla Pani Iwony Grabowskiej -nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wskazując do prac 
w komisji p. M. Osuch jako przewodniczącego. Temat omówiła K. Krenz, kierownik 
Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 
 
Ad 15 
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy i 
wyraził zgodę na  zwiększenie liczby godzin zajęć lekcyjnych w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia tej szkoły. Temat omówiła K. 
Krenz, kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Uchwała jest załącznikiem nr 
12 do protokołu. 
 
Ad 16 
Zarząd jednomyślnie  5 za wyraził  zgodę na akceptację nowego kosztorysu -/na 
prace konserwatorskie  na elewacji kościoła parafialnego  w Mieścisku/. Temat 
omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Uchwała jest 
załącznikiem nr 13 do protokołu. 
 
Ad 17 
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Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych . Temat 
omówiła N. Berlik, specj. ds. reintegracji zawodowej  w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 
 
Ad 18 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 
2023 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym . Temat omówiła 
N. Berlik, specj. ds. reintegracji zawodowej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 
 
Ad 19 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w 
2023 roku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Temat omówiła 
N. Berlik, specj. ds. reintegracji zawodowej  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wągrowcu. Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 
Ad  20 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku  z zakresu Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy . Temat omówili                        
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 
 
Ad  21 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku  z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów . Temat 
omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw 
Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 18 do protokołu. 
 
Ad 22 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku  z zakresu działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów (…).Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, 
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 
19 do protokołu. 
 
Ad 23 
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Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku na zadanie organizacja spotkań edukacyjnych na temat zagrożeń 
wynikających ze spalania odpadów (…).Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu 
i  K. Kluczyńska, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest 
załącznikiem nr 20 do protokołu. 
 
Ad 24 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych 
w 2023 roku na zadanie „organizacja kursu dla kandydatów na kartę wędkarską  
(…).Temat omówili R. Kubisz, Sekretarz Powiatu i  K. Kluczyńska, kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 21 do 
protokołu. 
 
Ad 25 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie  uzgodnienia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej w obrębie 
geodezyjnym Nowe . Temat omówił  D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury 
i Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 22 do protokołu. 
 
Ad 26 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie nieodpłatnego przekazania 
mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr 1 w 
Wągrowcu na rzecz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej 
w Gołańczy. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem 
nr 23 do protokołu. 
 
Ad 27 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie likwidacji środka trwałego 
będącego w posiadaniu Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu . Temat omówił    R. Kubisz, 
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 24 do protokołu. 
 
Ad 28 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy użyczenia /z MiG Gołańcz- w celu lokalizacji urządzenia oświetlenie drogowe 
-lampy oświetleniowej solarnej/. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała 
jest załącznikiem nr 25 do protokołu. 
 

Ad 29 

Starosta T. Kranc przedstawił informację  na temat Złotej Pieczęci i terminu jej 
organizacji. Zdaniem Zarządu dobrym terminem  jest  miesiąc grudzień , tak jak było 
to organizowane w latach poprzednich i w 2023 roku  Złota Pieczęć odbędzie się w 
miesiącu grudniu. 

Starosta  zaproponował  zastanowić się nad poszukaniem rozwiązań do 
uhonorowania  laureatów Nagród Herbu Powiatu. Jakaś specjalna nagroda. 
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Ponadto Zarząd jest za przystąpieniem do współuczestnictwa w redakcji  bezpłatnego 
miesięcznika dla mieszkańców Wydawnictwa „Głos”. 
Więcej Uwag i wniosków nie zgłoszono.  

Ad 30 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 30 listopada 2022 r. o godz.14.00 i 
dnia 02 grudnia 2022 roku 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       __________________ 

 

 


