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PROTOKÓŁ NR 218 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia  05 lipca   2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w sali nr 108.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 8.30, zakończono o godz.9.50. 
 

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.Jarosław Berendt                          -  dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu 

9.Karolina Krenz                             -  kierownik Wydziału Oświaty (…)  

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 i Wicestarosty  o działaniach między posiedzeniami 

Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 27 czerwca  2018 roku. 

4. Informacja na temat harmonogramu działań  związanych z projektem 

przebudowy, rozbudowy istniejącego zadaszenia boiska sportowego przy ZS 

nr 1 w Wągrowcu. 

5. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu. 

6. Informacja na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w 

ramach Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki. 

8. Informacja na temat wzrostu zadań edukacyjnych w I-wszym półroczu 2018 

roku i możliwości ubiegania się o dodatkowe środki  z rezerwy oświatowej.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według 

szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 
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11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Koła Łowieckiego „Szarak” 28 w Wągrowcu 

o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Kazimierzowi 

Łapie członkowi Koła . 

12. Rozpatrzenie  wniosku o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu 

Wągrowieckiego dla Koła Łowieckiego „Szarak” 28 w Wągrowcu. 

13. Informacja o przygotowaniach inwestycji „Przebudowa ul. Nad Nielbą w 

Wągrowcu”. 

14. Uwagi i wnioski. 

15. 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  27 czerwca  2018 roku  

 

Ad  3  

Starosta  uczestniczył w: 

spotkaniu z dyrekcją WZDW w Poznaniu w sprawie przetargów i remontów dróg 

powiatowych, 

spotkaniu  w sprawie projektu  geodezyjnego, realizacja projektu została  

przedłużona  do końca czerwca 2019 roku, 

spotkaniu z prezesem Nielby w sprawie przyszłości  Nielby Wągrowiec, 

spotkaniu z B. Korpowską  dyrektorem PUP w sprawie  stanu bezrobocia , 

spotkanie z dyrektorami  SOSW,PPP i POW w sprawie współpracy  jednostek, 

140. lecie jednostki  OSP w  Gołaszewie, 

XXIV Jarmarku Cysterskim  w Łeknie, 

zakończeniu eliminacji do Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych Radiem, 

podpisaniu aktu notarialnego , 

spotkaniu z  p. Z. Dziwulskim , Komendantem PPSP w Wągrowcu, 

rozmowach z p. R. Borowskim, kierownikiem Wydziału  Komunikacji, 

ślubowaniu pracowników starostwa na urzędników, 

spotkaniu z dyrektorami szkół, 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

naradzie w Poznaniu w sprawie Strategii województwa, 

spotkaniu komisji ds. kontroli ZOZ w Wągrowcu, 

zakończeniu roku szkolnego w SOSW w Wągrowcu oraz w Szkole Podstawowej                       

w Wapnie, 

spotkanie z harcerzami  z Wielkopolski , z którymi dokonany był objazd powiatu, 

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich  Strategii Rozwoju Powiatu, 

uroczystym wręczeniu pozwolenia na  budowę dla pojazdów szynowych, 

uroczystości obchodów  25. lecia WIOŚ  w Poznaniu, 



 

3 
 

walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w Wągrowcu, 

posiedzeniu Komisja ds. oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ                              

w Wągrowcu na podstawie  raportu, 

uroczystym otwarciu eliminacji do Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych 

Radiem , 

kontroli w PCPR akcja letnia -  piecza zastępcza , 

naradzie  z dyrektorami szkół w sprawie  organizacji roku szkolnego, 

 

 

J. Springer ,członek zarządu jako organizator  uczestniczył w eliminacjach do 

Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych Radiem  i przygotowania do Mistrzostw 

Świata. Brał udział w posiedzeniu miejsko-gminnym Komitecie Honorowym 

obchodów   100. rocznicy odzyskania niepodległości , które odbyło się w 

Gołańczy. 

 

Ad 4 

Zarząd  zapoznał się z informacją na temat harmonogramu działań  związanych z 

projektem przebudowy, rozbudowy istniejącego zadaszenia boiska sportowego 

przy ZS nr 1 w Wągrowcu, którą przedstawił  J. Berendt, dyrektor jednostki. Pan 

dyrektor  poinformował, że wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem,  do 

końca lipca  zakończenie  inwentaryzacji , a do końca sierpnia będzie opracowana 

koncepcja i zarząd zadecyduje o koncepcji. Zarząd prosi , aby po zakończeniu  

inwentaryzacji odbyło się  spotkanie z projektantem. 

 

Ad  5 

Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu zostanie 

omówiona na kolejnym posiedzeniu zarządu. 

 

Ad  6 

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 1 do protokołu. 

 

Ad  7 

Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie przyznania Nagród Starosty 

Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

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

 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 



 

4 
 

 

Ad  8 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat wzrostu zadań edukacyjnych 

w  I-wszym półroczu 2018 roku i możliwości ubiegania się o dodatkowe środki  

z rezerwy oświatowej. Temat przedstawia K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).  

 

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

  

Ad  9 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  omówiła uchwałę w sprawie  zmian w budżecie 

powiatu na 2018 rok. 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 4 do protokołu. 

 

Ad 10 

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  5 do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Koła 

Łowieckiego „Szarak” 28 w Wągrowcu i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu 

Wągrowieckiego p. Kazimierzowi Łapie członkowi Koła. Wniosek przedstawił                          

T. Kranc, Starosta Wągrowiecki.  

 

Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za  pozytywnie rozpatrzył  wniosek i przyznał Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Koła Łowieckiego „Szarak” 28 w 

Wągrowcu. Wniosek przedstawił T. Kranc,  Starosta Wągrowiecki, 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
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Ad  13 

M. Piechocki, Wicestarosta przedstawił  krótką informację o przygotowaniach 

inwestycji „Przebudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu”, Szczegółowo informacja 

zostanie omówiona na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

 

Ad 14 

Uwag i wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad 15 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 06  lipca 2018 roku,  na  godz. 

10.00. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

          Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/            

                                                                                        Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

   

                                                                                             Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

      

                                           Jacek Brzostowski      ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ____________________________ 
 


