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PROTOKÓŁ NR 216 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia  20 czerwca   2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w gabinecie starosty.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.10. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     -  Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                  - Wicestarosta  

3.Jacek Brzostowski                               -  Członek Zarządu Powiatu 

4.Jerzy Springer                                      - Członek Zarządu Powiatu 

5.Robert Woźniak                                    - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

6.Radosław Kubisz                         - Sekretarz Powiatu   

7.Anna Bosacka                              - z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…)   

8.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 i Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 14 czerwca  2018 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego 

pn. „ Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu ( droga powiatowa nr 1622 P) . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w 

Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

6. Opinia  dot. opracowania projektu koncepcyjnego  rozbudowy DW 190 na 

odcinku od. m. Margonin do m. Wągrowiec. 

7. Rozpatrzenie wniosku Rady Parafialnej w Damasławku o przyznanie Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego  Andrzejowi Stefańskiemu - proboszczowi 

parafii Św. Stanisława w Damasławku. 

8. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w 

Poznaniu  o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki                                           

o   nr ewidencyjnym  541/3, w związku z budową ścieżki rowerowej. 

9. Uwagi i wnioski. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.  

 

Od godz. 12.00 zarząd obraduje w 4.osobowym składzie. W posiedzeniu nie 

uczestniczy R. Woźniak ,członek zarządu. 
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Ad 1 

Odczytano porządek posiedzenia Zarządu. Starosta zgłosił wniosek o 

rozszerzenie porządku  o dodanie pkt. w brzmieniu „ Zapoznanie się z  pismem 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  w Wągrowcu oraz podjęcie decyzji w 

sprawie dalszych działań w zapewnieniu opieki  uczniom i kierowania jednostką”.  

 

Zarząd jednomyślnie 4 za przyjął  porządek posiedzenia Zarządu z proponowaną 

zmianą. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  14 czerwca  2018 roku  

 

Ad  3  

Starosta  uczestniczył w: 

spotkaniach z delegacją z Luneburga, 

spotkaniu w okazji VII edycji Konwentu Prymasowskiego , które odbyło się w  

Katedrze  gnieźnieńskiej, 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście, 

plenerowej imprezie pn. „rozpocznij  Bezpieczne Wakacje z TPD”  , 

rozmowie z dr. Kwitowskim, 

spotkaniu z p. A. Dębińskim, redaktorem Tygodnika Wągrowieckiego, 

oddaniu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkól nr 2 w Wągrowcu, 

podsumowaniu konkursu „ Super Wiewiórka – Przyjaciółka  Oli i Kuby”, 

spotkaniu z dziekanem Milenium, 

spotkanie starostów w sprawie realizacji projektu geodezyjnego 

dofinansowanego z funduszy unijnych 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

trzech posiedzeniach komisji ds. kontroli w ZOZ w Wągrowcu, 

otwarciu i zakończeniu turnieju piłkarskiego realizowanego z Budżetu 

Obywatelskiego 2018, 

uroczystych obchodach 25. lecia WORD w Poznaniu, 

spartakiadzie młodzieży, 

na zaproszenie starosty w posiedzeniu Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu, 

otwarciu boiska i w Festynie przy Zespole Szkół w Gołańczy, 

turnieju szachowym o puchar Starosty, 

posiedzeniu Komisji Edukacji ,Kultury, Sportu i Turystyki, 

w posiedzeniu WAZE w Poznaniu, 

spotkaniu w sprawie rozbudowy ZOZ-u w Wągrowcu, 

odbiorze i otwarciu boiska w Zespole Szkół  2 w Wągrowcu, 

spotkaniach z delegacją z Luneburga, 

zakończeniu turnieju wędkarskiego, 
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podsumowaniu międzywojewódzkiego konkursu sztuki ludowej Pałuk, które 

odbyło się w  Muzeum Regionalnym  w Wągrowcu. 

 

Od godz. 12.10 zarząd obraduje w 5.osobowym składzie . Na posiedzenie przybył 

członek zarządu R. Woźniak. 

 

R. Woźniak, członek zarządu  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej  i Rynku Pracy oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury 

Sportu i Turystyki. 

 

J. Springer ,członek zarządu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, 

Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz z delegacją z Luneburga w kolacji 

plenerowej w Wielspinie. 

 

J. Brzostowski , członek zarządu uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury ,Sportu i Turystyki oraz z delegacją z Luneburga w kolacji plenerowej w 

Wielspinie. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wydania opinii dla 

zamierzenia inwestycyjnego pn. „ Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu                       

( droga powiatowa nr 1622 P),która przedstawiła A. Bosacka, z-ca kierownika 

Wydziału Geodezji (…). 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę  uchwały w sprawie  wyrażenia zgody 

na wynajem pomieszczeń w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwałę 

przedstawiła A. Bosacka, z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…).  

 

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd opiniował zadanie dot. opracowania projektu koncepcyjnego  rozbudowy 

DW 190 na odcinku od. m. Margonin do m. Wągrowiec. Stosowana uchwała 

zostanie podjęta na kolejnym posiedzeniu.  Pismo przedstawił  R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

 

Pismo jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył  wniosek Rady Parafialnej w 

Damasławku i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego  Andrzejowi 

Stefańskiemu - proboszczowi parafii Św. Stanisława w Damasławku. Temat 

przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad  8 

Zarząd Powiatu  jednomyślnie 5 za wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem do 

Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu                            

o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki  o nr ewidencyjnym 541/3, w 

związku z budową ścieżki rowerowej. Wniosek omówił M. Piechocki, 

Wicestarosta. 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd  zapoznał się z  pismem  dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  w 

Wągrowcu z prośbą o rozwiązanie umowy i rezygnację z pełnienia funkcji 

dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu z dniem 31 sierpnia 2018 

r. Zarząd przychyla się do wniosku i wystąpi z pismem do Kuratora Oświaty o 

odwołanie z funkcji dyrektora oraz  podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na 

stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu . 

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

 

Ad 10 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat  przebiegu rekrutacji do klas 

pierwszych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 

2018/2019 na dzień 19 czerwca br., którą przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). 

 

Informacja jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Więcej uwag i wniosków  nie zgłoszono. 

 

 

Ad 11 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 27 czerwca 2018 roku,  na  godz. 

15.00. 
 

 



 

5 
 

 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

     ____________________ 

            /M. Substyk/            

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

   

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /          

 

 

                                           Jacek Brzostowski      ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ____________________________ 

 

 

 


