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PROTOKÓŁ NR 217 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia  27 czerwca   2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w gabinecie starosty.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz.19.30. 
 

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.Danuta Królczyk                          - Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz                          - Sekretarz Powiatu   

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

9.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 20 czerwca  2018 roku. 

4. Przedstawienie treści skargi Zarządu Powiatu na Decyzję Ministra  Inwestycji 

i Rozwoju odmawiającej  przejścia  na własność Powiatu Wągrowieckiego 

działki drogowej położonej w   m. Łosiniec  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dla zadania pn. „ Rozbudowa  DW 

190 na odcinku  od m. Margonin do m. Wągrowiec  wraz z uzyskaniem decyzji 

środowiskowej”  

6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego konsultacji społecznych w sprawie wydatków finansowych 

z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego  na 2019 rok, zwaną 

kwotą budżetu obywatelskiego. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Doświadczenia z 

przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i 

kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w Wągrowcu” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 2020, 

Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Nr konkursu: 

RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17. 

8. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu : 
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     8.1 projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 w  

           sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania 

           Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy  

           Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy 

           Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”, 

8.2 projektu uchwały w sprawie  zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  

      w Wągrowcu /po konsultacjach społecznych/, 

8.3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok-. 

9. Uwagi i wnioski. 

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu 

     Po sesji Rady Powiatu; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032 . 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2018 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej. 
 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia  20 czerwca  2018 roku  

 

Ad  3  

Starosta  uczestniczył w: 

zakończeniu klas gimnazjalnych w Gimnazjum w Damasławku, 

zakończeniu sezonu  drylingowego TIGER w Wągrowcu, który odbył się w 

Wielspinie, 

posiedzeniu komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, 

zakończeniu roku szkolnego w I LO i ZS nr 2 w Wągrowcu, 

uroczystych obchodach 90.leia OSP w Panigrodzu , 

spotkaniu integracyjnym kadry pedagogicznej  w ZS nr 1 w Wągrowcu, 

międzygminnych zawodach Sportowo Pożarniczych w OSP, które odbywały się  

w Wągrowcu, 

Wieczorze Cysterskim , spotkanie  z seniorami , 

posiedzeniu Sesji  Rady Gminy w Damasławku / absolutoryjnej/, 

zakończeniu roku akademickiego  Uniwersytetu III Wieku  w Wągrowcu, 

uroczystości absolutoryjnej zakończenia roku akademickiego Milenium, 

spotkaniu z p. W. Kosinakiem - Kamysz, Prezesem PSL, który gościł  w 

Wągrowcu i w Pile, 

spotkaniu  z W. Jankowiakiem, Wicemarszałkiem  Woj. Wielkp., które odbyło się 

w Starostwie  Powiatowym w Wągrowcu. 
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Wicestarosta informację o pracy między posiedzeniami złoży na kolejnym 

posiedzeniu Zarządu. 

 

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

Polityki Społecznej i Rynku Pracy oraz  uczestniczył w  uroczystości zakończenia 

roku szkolnego  w Zespole Szkół nr  1 w Wągrowcu . Brał udział w spotkaniu z 

p. W. Kosinakiem-Kamysz, Prezesem PSL, który gościł  w Wągrowcu. 

Uczestniczył w spotkaniu  z W. Jankowiakiem, Wicemarszałkiem  Woj. Wielkp. 

które odbyło się w Starostwie  Powiatowym w Wągrowcu. 

 

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

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i w  posiedzeniu Komisji 

Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku. Uczestniczył w  uroczystości zakończenia  

roku szkolnego w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz uczestniczył w spotkaniu 

z W. Jankowiakiem, Wicemarszałkiem  Woj. Wielkp. które odbyło się w 

Starostwie  Powiatowym w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

Zarząd Powiatu zapoznał się z  treścią skargi Zarządu Powiatu na Decyzję 

Ministra  Inwestycji i Rozwoju odmawiającej  przejścia  na własność Powiatu 

Wągrowieckiego działki drogowej położonej w  m. Łosiniec. Skargę przedstawiła 

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

 

Skarga jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę  w sprawie wydania opinii dla  zadania 

pn. „ Rozbudowa  DW 190 na odcinku  od m. Margonin do m. Wągrowiec  wraz 

z uzyskaniem decyzji środowiskowej.  Uchwałę  przedstawił  R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

 

Uchwała jest  załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za , podjął  uchwałę w sprawie przeprowadzenia 

na terenie Powiatu Wągrowieckiego konsultacji społecznych w sprawie 

wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego  

na 2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego. Temat przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie upoważnienia 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu do realizacji programu 

oraz do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem 

„Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i matematyki drogą do 

podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli I LO w Wągrowcu” w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014 – 

2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, Nr 

konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17. Temat przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu ; 

ad 8.1 projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 w  

sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu 

Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu 

w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej 

w Wągrowcu”, który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.  

Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 

           

ad 8.2 projekt uchwały w sprawie  zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej  

w Wągrowcu /po konsultacjach społecznych/.Do przedłożonego projektu nie 

wniesiono żadnych uwag. Projekt przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 

 

ad 8.3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, który 

omówiła D. Królczyk , Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 7 do 

protokołu. 

 

Ad 9 

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu  omówił  ofertę promującą powiat w Głosie 

Wielkopolskim. Zarząd wyraził zgodę  na publikacje. Oferta jest załącznikiem                

nr  8 do protokołu. 

Sekretarz przedstawił również  pismo Fundacji Zakładów Kórnickich – 

organizacji pożytku publicznego dot. upamiętnienia 100 rocznicy Polskiego 

Sejmu Dzielnicowego, w którym brali udział także delegaci z powiatu 

wągrowieckiego. Zarząd służy pomocą w odnalezieniu delegatów poprzez 

skierowanie  do gmin powiatu zapytania  z prośbą o rozpropagowanie i pomoc w 

odnalezieniu takich osób na terenie poszczególnych gmin. 

Pismo  jest załącznikiem nr  9 do protokołu. 

Więcej uwag i wniosków  nie zgłoszono. 
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Ad 10 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 05 lipca 2018 roku,  na  godz. 

8.30. 

O godz. 15.50 Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu Zarządu. Po sesji Rady 

Powiatu wznowiono obrady. 

 

Ad 11 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  omówiła uchwałę w sprawie uchwały w sprawie 

zmiany WPF na lata 2018-2032 . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 

uchwałę. 

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  omówiła uchwałę w sprawie  zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 

2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu 

jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę;  J. Brzostowski – za,   T. Kranc-za,  J. 

Springer – za,  M. Piechocki - za, R. Woźniak -za. 

Uchwała jest załącznikiem nr  11 do protokołu. 

 
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

          Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/            

                                                                                        Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

   

                                                                                             Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

      

                                           Jacek Brzostowski      ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ____________________________ 


