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PROTOKÓŁ NR 214 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia  07 czerwca   2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w  sali nr 108.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.14. 35. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     -  Starosta Wągrowiecki 

2.Jacek Brzostowski                               - Członek Zarządu Powiatu 

3.Jerzy Springer                                      - Członek Zarządu Powiatu 

4.Robert Woźniak                            - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

5.Radosław Kubisz                         - Sekretarz Powiatu  

6.Karolina Krenz                             - kierownik Wydziału Oświaty (…)   

7.Dariusz Przesławski                     - kierownik Wydziału Architektury  

                                                           i Budownictwa 

8.Ewa Kemnitz                                - dyrektor SOSW w Wągrowcu 

9.Jarosław Berendt                          - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 

10.Mariola Substyk                         - inspektor w Biurze Rady  –  protokolantka 
 

Porządek obrad Zarządu Powiatu: 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 

2. Informacja  Starosty   o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia  29 i 30   maja  2018 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. 

5. Informacja  dotycząca samowolnego oddalenia się uczniów i podjętych 

działaniach przez dyrekcję w celu zapobiegania podobnym incydentom w 

przyszłości. 

6. Informacja na temat harmonogramu prac związanych z projektem budowy. 

7. Informacja na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

8. Informacja na temat planowanego wykorzystania środków przyznanych w 

ramach „Programu wsparcia samorządów szkolnych”. 

9. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektów uchwał : 

10.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2017 rok, 

10.2 w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. 

10. Rozpatrzenie wniosku prof. dr n. med. M. Wierusz-Kozłowskiej                                        

o rozwiązanie umowy najmu gabinetu lekarskiego przy ul. Kościuszki 53 w 

Wągrowcu. 
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11. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu 

Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa  Powiatowego w 

Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. 

12. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego                    

p. Sigrid Ruth - kierownikowi biura starosty luneburskiego. 

13. Uwagi i wnioski. 

14. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.   

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  29 i 30 maja  2018 roku  

 

Ad  3  

Informację o pracy między posiedzeniami Zarządu, Starosta złoży na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

Członek Zarządu R. Woźniak  uczestniczył  w festynie szkolnym w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Cystersów Wągrowieckich  oraz w imieniu starosty w  

zakończeniu roku  Klubu pływackiego  Lider , który odbył się w Wielspnie. 

 

Ad 4 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął  uchwałę w sprawie zaopiniowania 

projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-

pomorskiego. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału 

Architektury i Budownictwa.  

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1do protokołu. 

 

Ad  5 

Zarząd zapoznał się z informacją  dotyczącą samowolnego oddalenia się uczniów 

i podjętych działaniach przez dyrekcję w celu zapobiegania podobnym 

incydentom w przyszłości. Temat przedstawiła E. Kemnitz, dyrektor SOSW w 

Wągrowcu. Załącznik nr 2 do protokołu. 

Zdaniem Zarządu należy wypracować procedury by uszczelnić system kontroli i 

opieki nad dziećmi. Ponadto Starosta proponuje spotkanie z dyrektorami 

jednostek POW, SOSW i PPP  dotyczące współpracy tych jednostek. 

 

Ad 6 

Zarząd  zapoznał się z informacją na temat harmonogramu działań  związanych z 

projektem przebudowy, rozbudowy istniejącego zadaszenia boiska sportowego 

przy ZS nr 1 w Wągrowcu. Temat przedstawił J. Berendt, dyrektor ZS nr 1 w 
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Wągrowcu. Zarząd proponuje realizację działań harmonogramu wg. załącznika 

nr 3  do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych 

szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2018/2019.Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Informacja jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat planowanego wykorzystania 

środków i zatwierdził wielkość  kwot  przyznanych w ramach „Programu 

wsparcia samorządów szkolnych”. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…).  

Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekty uchwał : 

9.1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2017 rok,  

9.2 w sprawie  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Projekty 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekty są załącznikami nr 6 i nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad 10 
Zarząd pozytywnie rozpatrzył  wniosek prof. dr n. med. M. Wierusz-Kozłowskiej 

i wyraził zgodę  na  rozwiązanie umowy najmu gabinetu lekarskiego przy ul. 

Kościuszki 53 w Wągrowcu. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 11 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania 

mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Starostwa  

Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Temat 

przedstawił  R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

 

Ad 12 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył  wniosek i  przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego p. Sigrid Ruth - kierownikowi biura starosty 

luneburskiego . Wniosek omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.                               

Wniosek stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Ad 13 

Zarząd zapoznał się z pismem pracowników PZD w Wągrowcu, które wpłynęło 

do Zarządu  wg. załącznika nr 11 do protokołu. 

Więcej uwag i wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad 14 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 14 czerwca 2018  roku,                            

na  godz. 12.00. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

     ____________________ 

            /M. Substyk/            

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

   

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /          

 

 

                                           Jacek Brzostowski      ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ____________________________ 
 


