PROTOKÓŁ NR 231 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 26 września 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie starosty
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.45, zakończono o godz.17.40.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Michał Piechocki
3.Jacek Brzostowski
4.Jerzy Springer
5.Robert Woźniak

- Starosta Wągrowiecki
- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
6.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
7.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
8.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
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 21 września 2018 roku.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu :
4.1 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2018-2032,
4.2 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok.
5. Rozpatrzenie wniosku Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Wągrowcu o
dofinansowanie zawodów w sportach obronnych na strzelnicy w Kobylcu .
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS Nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie
indywidualne ucznia tej szkoły.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wydatków finansowych z
wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, zwaną kwotą
budżetu obywatelskiego.
10. Zaopiniowanie przez Zarząd Powiatu zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2019
rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miejskim Domem
Kultury w Wągrowcu kolejnej umowy najmu użyczenia pomieszczeń.
12. Uwagi i wnioski.
13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu
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Po sesji Rady Powiatu
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
Od godz. 14.45 zarząd obraduje w 3. osobowym składzie. W posiedzeniu nie
uczestniczy Starosta T. Kranc i członek zarządu J. Brzostowski.
Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia zarządu.
Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia zarządu z dnia 21 września 2018 roku.
Ad 3
Starosta informację o pracy miedzy posiedzeniami zarządu złoży na kolejnym
posiedzeniu.
Wicestarosta uczestniczył w:
posiedzeniu Zespołu II ds. zatwierdzenia zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2019
rok,
komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej i utworzenie nowych miejsc pracy ,która odbyła się w PUP w
Wągrowcu,
na zaproszenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Gali z okazji Dnia
Edukacji Narodowej, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Poznaniu,
spotkaniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie
przekazania dokumentacji na budowę sali sportowej przy ZS nr 2 w Wągrowcu,
spotkaniu z dyrekcją MOS w Gołańczy, MOW w Antoniewie i OPP w Wągrowcu w
sprawie działań naprawczych w jednostkach,
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz brał udział w oddaniu do użytkowania
drogi Łekno-Rąbczyn.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w brał udział w oddaniu do użytkowania
drogi Łekno-Rąbczyn.
Ad 4
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu :
4.1 autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 20182032,która omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest
załącznikiem nr 1 do protokołu,
4.2 autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
2018 rok, którą przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest
załącznikiem nr 2 do protokołu.
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Ad 5
Zarząd rozpatrywał wniosek Związku Strzeleckiego „Strzelec” w Wągrowcu o
dofinansowanie zawodów w sportach obronnych na strzelnicy w Kobylcu. Zarząd po
analizie proponuje dofinansować kwotą 200 zł powyższą imprezę. Temat przedstawiła
K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Wniosek jest załącznikiem nr 3 do
protokołu.
Ad 6
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS Nr 2 w Wągrowcu , wyrażając
zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Wniosek omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Wniosek jest
załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 7
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu i wyraził zgodę
na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Wniosek omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Wniosek jest
załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 8
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu i wyraził zgodę
na organizację nauczania indywidualnego ucznia tej szkoły . Wniosek przedstawiła
K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).
Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie
wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu Wągrowieckiego na
2019 rok, zwaną kwotą budżetu obywatelskiego. Uchwałę przedstawił R. Kubisz,
Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 10
Zarząd pozytywnie zaopiniował zadania do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok
wg. załącznika nr 8 do protokołu. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Ad 11
Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z
Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu kolejnej umowy najmu użyczenia
pomieszczeń. Uchwałę omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest
załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 12
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
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Ad 13
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 27 września 2018 roku,
na godz. 12.30.
O godz. 15.25 Wicestarosta M. Piechocki ogłosił przerwę w posiedzeniu. Po sesji Rady
Powiatu wznowiono obrady. W tej części posiedzenia zarząd obradował w 5.cio
osobowym składzie.
Ad 13
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, M. Piechocki - za, J. Springer – za,
R. Woźniak –za.
Uchwała jest załącznikiem nr 10 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

___________________________
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