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PROTOKÓŁ NR 222 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia  25  lipca 2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w gabinecie Starosty.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 15.00, zakończono o godz. 18.10. 
 

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.Danuta Królczyk                      - Skarbnik Powiatu 

6.Radosław Kubisz                     - Sekretarz Powiatu  

7.Ewelina Szulc                          - z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…) 

8.Artur Szyper                             - sam. referent w PCPR w Wągrowcu 

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 19 lipca 2018 roku. 

4. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosków indywidualnych osób fizycznych              

o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON 

5.  Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosków indywidualnych osób fizycznych               

o dofinansowanie  sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. 

6. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, 

turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmiany WPF na lata 2018-2032. 

8.  Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu autopoprawki do projektu uchwały w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej na  2018 rok. 

9. Rozpatrzenie wniosku  dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o przyznanie dofinansowania 

pobytu grupy uczniów z Turcji wraz z opiekunami , którzy będą gościć w Wągrowcu  

w okresie od 30.09.br. do 05.10.2018 . 

10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora I 

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu .  

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny 

Piechockiej   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego.  

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza 

Łęgi   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego.  
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13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty 

Lachmann   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego.  

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Igi 

Zmudzińskiej   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego.  

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra 

Radziątkowskiego  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego.  

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary 

Tadeusz-Budnik   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego.  

17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się 

własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 

o przepadku. 

18. Rozpatrzenie wniosku komisji stałej Rady Powiatu. 

19. Uwagi i wnioski. 

20. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.  

 

Po sesji Rady Powiatu 

21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 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  19 lipca  2018 roku. 

 

Ad  3  

Starosta uczestniczył w: 

Posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy, 

spotkaniu z proboszczem  z gm. Wapno w sprawie organizacji Dożynek Diecezjalnych 

w gm. Wapno, 

zawodach sportowo-pożarniczych, 

uroczystej sesji Rady Miasta Wągrowca i we mszy świętej w intencji miasta Wągrowca, 

spotkaniu z p. J. Domagalskim dyrektorem MOS w Gołańczy, 

XXVII  Turnieju Piłki Osiedlowej Mundialito, 

spotkaniu z p. Z. Grabowskim, Wójtem gm. Wapno w sprawie organizacji Dożynek 

Powiatowo-Gminnych. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w  posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy  oraz  uczestniczył w obchodach  XXI Wągrowieckiego 

Festynu Cysterskiego. 
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Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

 

Ad  4 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych 

wyrażając zgodę na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków 

PFRON. Wnioski przedstawił A. Szyper, sam. referent w PCPR w Wągrowcu. Wnioski 

są załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd  rozpatrywał  wnioski indywidualnych osób fizycznych o dofinansowanie  

sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. Ze względu na brak środków 

finansowych powyższe wnioski nie mogły zostać rozpatrzone. Temat przedstawił  A. 

Szyper, sam. referent w PCPR w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 2 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski wyrażając zgodę na  dofinansowanie sportu, 

kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.  Wnioski 

omówił A. Szyper, sam. referent w PCPR w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem nr 3 

do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018                             -

2032, którą przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 

Autopoprawka jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu 

autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na  2018 

rok. Temat omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest załącznikiem 

nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd Powiatu rozpatrywał wniosek  dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu  o przyznanie 

dofinansowania pobytu grupy uczniów z Turcji wraz z opiekunami, którzy będą gościć 

w Wągrowcu  w okresie od 30.09.br. do 05.10.2018. Zarząd wyraża zgodę na przyjęcie  

uczniów wraz z opiekunami ,  natomiast finansowanie powyższego zadania należy 

zrealizować w budżecie własnym jednostki. 

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…).Wniosek stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 
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Ad 10 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwalę w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na 

stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w 

Wągrowcu  wskazując,  do prac w Komisji jako przedstawicieli organu prowadzącego; 

p. M. Osuch – jako Przewodniczącą komisji, p. A. Wieczorka i p. K. Krenz -  jako 

członków komisji. Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty 

(…). Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla Pani Anny Piechockiej - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego 

się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,  wskazując do prac w komisji jako 

przedstawiciela organu prowadzącego  p. M. Osuch.  

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pana Łukasza Łęgi  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji jako przedstawiciela 

organu prowadzącego  p. M. Osuch.  

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr 9 do protokołu 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Małgorzaty Lachmann   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji jako przedstawiciela 

organu prowadzącego  p. M. Osuch.  

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr 10 do protokołu 

 

Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Igi Zmudzińskiej  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji jako przedstawiciela 

organu prowadzącego  p. M. Osuch.   

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pana Piotra Radziątkowskiego  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji jako 

przedstawiciela organu prowadzącego  p. M. Osuch.  
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Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

Ad 16 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Barbary Tadeusz-Budnik   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego, wskazując do prac w komisji jako 

przedstawiciela organu prowadzącego  p. M. Osuch.  

Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest 

załącznikiem nr  13 do protokołu. 

 

Ad 17 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie likwidacji pojazdu 

samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku. Uchwałę przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

 

Ad 18 

Zarząd rozpatrywał wniosek Komisji Finansów (…) , o ujęcie w budżecie środków 

finansowych na wdrożenie w Wydziale Komunikacji tzw. „systemu kolejkowego”, 

celem usprawnienia obsługi interesantów. Z uwagi na brak wolnych środków 

finansowych w tegorocznym budżecie powiatu na realizację wniosku, będzie on  brany 

pod uwagę przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na 2019 rok. 

Wniosek przedstawił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki. 

 

Ad 19 

R. Kubisz Sekretarz Powiatu  przedstawił  informację  na temat sprawy pracowniczej 

związanej z  Powiatowym Zarządem Dróg w Wągrowcu. 

Więcej uwag i wniosków  nie zgłoszono. 

 

Ad 20 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 02 sierpnia 2018 roku,  na  godz. 9.00. 

 

O godz. 15.30 Starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu.  Po sesji Rady Powiatu 

wznowiono obrady. W tej części posiedzenia zarząd obradował w  trzy osobowym 

składzie . W posiedzeniu nie uczestniczyli Wicestarosta M. Piechocki i członek zarządu 

J. Springer. 

 

Ad 21 

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 3 za,  podjął 

ww. uchwałę;  J. Brzostowski – za,   T. Kranc-za,  R. Woźniak -za. 

Uchwała jest załącznikiem nr  15 do protokołu. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

          Protokołowała 

      _________________ 

         /M. Substyk/          

 

                                                                                       Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                             Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

 

                                           Jacek Brzostowski       ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ___________________________ 
 


