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PROTOKÓŁ NR 250 / 2022 
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28 grudnia  2022 roku, 
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie Starosty. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz.11.30, 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.Karolina Krenz – kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 
9.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 22 grudnia 2022 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów 

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040. 

7. Podjęcie uchwały  w sprawie  ustalenia dochodów i wydatków budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ILO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.  

11. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.  

12. Uwagi i wnioski. 
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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  22 grudnia  2022 
roku. 
 
Ad 3 
 
Starosta  uczestniczył w: 
świątecznym spotkaniu  z pracownikami Starostwa,  

spotkaniu z dyrektorem PCPR w Wągrowcu w sprawie omówienia wyników 

pokontrolnych w PCPR, 

złożeniu wiązanki pod obeliskiem w Kozielsku gm. Damasławek z okazji 104 rocznicy 

Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, 

przekazaniu pojazdu, agregatów prądotwórczych (…), dla mieszkańców Rejonu 

Pułynskiego w Ukrainie. 

 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 
wizja lokalna dróg powiatowych Bobrowniki, Bartodzieje, 

rozmowy w sprawie podpisaniu aneksów z firmą Hosta, 

wraz z delegacją złożenie wiązanki po pomnikiem  St. Mikołajczyka w Wągrowcu, 

posiedzeniu komisji konkursowej rozstrzygającej oferty na przeprowadzenie zadań 

przez organizacje pozarządowe w 2023 roku, 

przekazaniu pojazdu, agregatów prądotwórczych (…), dla mieszkańców Rejonu 

Pułynskiego w Ukrainie. 

 

 

Członek Zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu komisji konkursowej 

rozstrzygającej oferty na przeprowadzenie zadań przez organizacje pozarządowe w 

2023 roku. 

 

 
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył  w spotkaniu noworocznym w Gołańczy, 
udział w sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz. Ponadto  wraz z delegacją w złożeniu 
wiązanki pod pomnikiem w Gołańczy z okazji Zwycięskiego Powstania 
Wielkopolskiego. 
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Ad 4 
 
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 1 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 5 

 

E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie ustalenia 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według 
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 2 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 6 

 

E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie zmiany WPF 
na lata 2022-2040 . 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 3 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 7 

 

E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła  projekt uchwały w sprawie  ustalenia 
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok według 
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 4 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 8 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uchwalenia  planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 
2023 rok. Temat przedstawiła  E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu .  
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  przekazania uprawnień 
kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. Temat 
omówiła E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu.  
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. 
 

Ad 10 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za  pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ILO w 

Wągrowcu i wyraził  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 

12 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu.  

 

Ad 11 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy 

i wyraził  zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Ad 12 

 

W posiedzeniu Zarządu uczestniczył P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu, który 

przedstawił  sytuację dot. przekazanej karetki od Wojewody i dlaczego nie jeździ w 

systemie. 

Starosta T. Kranc poinformował, że wystąpi z pismem  do Wojewody i NFZ  o 

wyjaśnienie  zaistniałej sytuacji. 

 

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad 13 

Następne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 05 stycznia 2023 roku o                        

godz.10.30. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 
 
          Protokołowała 

   _________________ 

          /M. Substyk /                                   
                                                             

                                                                                Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                                                                     /Tomasz Kranc/ 

 

                                                                                    Wicestarosta                                                            

                        ________________________ 

                                      /Michał Piechocki /    

 

 

                                           Jerzy Springer         __________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   __________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________ 

 

 

 


