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PROTOKÓŁ NR 234 / 2018 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  11 października  2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie starosty. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz..15.15. 

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

8.Iwona Grzegorzewska                  - dyrektor  MOW w  Antoniewie      

9.Małgorzata Jarosz                         - podinspektor w Wydziale Geodezji (…) 

10.Jarosałw Berendt                        - dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu 

11.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  04 października  2018 roku. 

4. Informacja na temat wyników przeprowadzonej kontroli przez wizytatorów 

Kuratorium Oświaty w MOW w Antoniewie. 

5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół  w Gołańczy o nieodpłatne 

przekazanie mienia. 

6. Przyjęcie Planu strategicznego rozwoju oświaty w Powiecie Wągrowieckim                         

w latach 2019-2021 w ramach projektu „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą 

w Województwie Wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji 

kluczowych uczniów”. 

7. Informacja o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w Wągrowcu . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Zespołu 

Szkół w Gołańczy w kwestii wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych 

i garaży, pozostających w trwałym zarządzie Zespołu Szkół w Gołańczy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

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

i wydatków budżetu powiatu na 2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej . 

11. Rozpatrzenie ponownie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi 

związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu 
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wągrowieckiego w sezonie zimowym 2018/2019 w części dla „Zadania Nr 2- teren 

miasta i gminy Gołańcz”. 

12. Uwagi i wnioski.  

13. 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  04 października  2018 roku. 

 

Ad 3  

Starosta  uczestniczył w: 

spotkaniu z delegacją młodzieży z Turcji, która gościła w ZS nr 2 w Wągrowcu, 

spotkaniu w sprawie organizacji uroczystej sesji z okazji 100.lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości (…), 

obchodach Światowego Dnia Hospicjum i sadzeniu żonkili przy  hospicjum, 

strzelaniu sportowym Kurkowych Bractw Strzeleckich, 

obchodach 65. lecia Koła Łowieckiego „Cyranka”, 

spotkaniu z wicekuratorem oświaty i dyrekcją MOW w Antoniewie, 

inauguracji roku  akademickiego  na UAM w Poznaniu.  

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z delegacją młodzieży  z Turcji, która gościła w ZS nr 2 w Wągrowcu, 

strzelaniu sportowym  Kurkowych  Bractw Strzeleckich  o puchar Starosty, 

inauguracji roku akademickiego 2018/2018 Gołanieckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku, 

jako sędzia turnieju warcabowego w Wągrowcu, 

święcie latawca w Wągrowcu,  

podpisaniu umowy na szczepienia ochronne przeciw wirusowi HPV, 

konferencji WODR  z  Poznania , która odbyła się w ZS w Gołańczy, 

wizji lokalnej po renowacji  komina w ZS nr 2  w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu R. Woźniak  uczestniczył  w uroczystym oddaniu do użytkowania 

boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 2 w Wągrowcu, uczestniczył przy losowaniu zadań 

do realizacji Budżetu Obywatelskiego  w 2019 roku oraz uczestniczył  w posiedzeniu 

Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy. 

 

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

Społecznej i Rynku Pracy , uczestniczył  w podpisaniu umowy na szczepienia ochronne 

przeciw wirusowi HPV. Brał udział w spotkaniu z okazji organizacji  Mistrzostw Świata 

Modeli Żaglowych Sterowanych Radiem. 

 

Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa              

i Komunikacji. 
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Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat wyników przeprowadzonej kontroli przez 

wizytatorów Kuratorium Oświaty w MOW w Antoniewie .W posiedzeniu uczestniczyli 

I. Grzegorzewska, dyrektor MOW i wicedyrektorzy  M. Durecki i A. Bochyński.  

Po wysłuchaniu  informacji oraz zapoznaniu się przez Zarząd z protokołem 

pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli w MOW w Antoniewie  ma zastrzeżenia do 

dyrekcji, iż nie zostały działania podjęte w trybie niezwłocznym, jak wskazano w 

protokole. To jest głównym zastrzeżeniem. 

Wobec uzyskanych informacji i po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym, Starosta 

zawnioskował o podjęcie uchwał: 

w sprawie odwołania Pani Iwony Grzegorzewskiej ze stanowiska dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie. 

Zarząd  Powiatu jednomyślnie  5 za podjął ww. uchwałę.  

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu 

 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie Panu Maciejowi  Dureckiemu  

Zarząd jednomyślnie  5 za , podjął powyższą uchwałę. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd rozpatrywał  wniosek dyrektora Zespołu Szkół  w Gołańczy o nieodpłatne 

przekazanie mienia. Zdaniem Zarządu  wniosek należy  rozeznać szerzej. Po rozeznaniu 

temat będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia Zarządu.  

 

Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie przyjął Plan strategicznego rozwoju oświaty w Powiecie 

Wągrowieckim w latach 2019-2021 w ramach projektu „Wsparcie kadry JST w 

zarządzaniu oświatą w Województwie Wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół 

i kompetencji kluczowych uczniów”. Temat omówił Wicestarosta M. Piechocki i E. 

Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…).  

Plan jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w 

Wągrowcu , którą przedstawił J. Berendt, dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu i M. Meller, 

sekretarz szkoły. Na kolejnym posiedzeniu  temat będzie szczegółowo omawiany. 
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Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu 

zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w  Gołańczy  w kwestii wysokości stawek 

czynszu za najem lokali użytkowych i garaży, pozostających w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół w Gołańczy . Uchwałę przedstawiła  M. Jarosz, podinspektor w Wydziale 

Geodezji (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

Ad 9 

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

budżetowej na 2018 rok  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 6 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, M. Piechocki - za,   J. Springer – za, 

R. Woźniak- za. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Od godz. 14.30,  Zarząd obraduje w czteroosobowym składzie. Posiedzenie opuścił 

Starosta T. Kranc. 

 

Ad  11 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył,  ponownie wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i  

wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na 

terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowym 2018/2019 w części dla „Zadania 

Nr 2- teren miasta i gminy Gołańcz”. Temat omówił , Wicestarosta  M. Piechocki . 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd otrzymał do zapoznania się  z  projektem uchwały w sprawie zmian w statucie 

powiatu wągrowieckiego. Temat będzie przedmiotem obrad następnego posiedzenia.  

Ponadto  zarząd otrzymał materiały do zapoznania się z propozycjami wysokości 

środków finansowych z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe w 2019 roku, wg. załącznika nr 9  do protokołu. 

 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.   
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Ad  13 

Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 18 października 2018 roku,   

na  godz. 12.30. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

 

                                                                                Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

 

                                           Jacek Brzostowski       ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ___________________________ 

 

 

 

 


