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PROTOKÓŁ NR 2 / 2018 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  22  listopada  2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie starosty . 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.14.00. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     - Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                 - Wicestarosta 

3.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

4.Andrzej Wieczorek                              -Członek Zarządu Powiatu 

5.Robert Woźniak                                  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
6.Danuta Królczyk                         - Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz                        - Sekretarz Powiatu 

8.Karolina Krenz                            - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

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

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 20 listopada  2018 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie  odwołania Pana Jarosława Berendta ze stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu 

Szkół nr1 w Wągrowcu . 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora 

Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Mai 

Denisewicz   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego . 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Wioletty 

Michalskiej  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

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

Rybaka  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

10. Rozpatrzenie pisma o  rozwiązanie umowy dzierżawy na wniosek Państwa Moniki i 

Piotra Wachowiak dotyczącej działki  nr 1239 położonej w Gołańczy  przy                          

ul. Walki  Młodych. 
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11. Rozpatrzenie wniosku Zarządu PCK Koła Środowiskowego w Wągrowcu o 

przyznanie Nagrody Herbu Powiatu  Wągrowieckiego p. Tadeuszowi Nowak z 

Gołańczy- zasłużonemu dawcy krwi . 

12. Ocena  Programu naprawczego ZOZ w Wągrowcu. 

13. Uwagi i wnioski.  

14. 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 22 listopada  2018 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z p. Pilarczyk, Przewodniczącą Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  

rozmowach z p. J. Fajkiel, dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

Wągrowcu dot. sytuacji finansowej jednostki, 

podsumowaniu konkursu „Stop Dopalaczom”, 

naradzie z kierownikami Starostwa. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu  w sprawie budowy hal sportowych w ZS nr 1 i ZS nr 2 w Wągrowcu, 

wizji lokalnej i rozmowach w sprawie rozliczeń  CO w ZS nr 2 w Wągrowcu, 

naradzie z kierownikami Starostwa. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w: podsumowaniu Konkursu Stop 

Dopalaczom oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  odwołania Pana Jarosława 

Berendta ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Uchwalę omówiła 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 1 do 

protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  powierzenia pełnienia 

obowiązków dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. Uchwalę omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę  w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 

p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. Uchwalę omówiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 
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Ad 7 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę  w sprawie powołania komisji 

egzaminacyjnej dla Pani Mai Denisewicz   - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego 

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

p. K. Krenz, jako przedstawiciela organu prowadzącego. Uchwalę omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Wioletty Michalskiej  - nauczyciela  kontraktowego ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego wskazując do prac w tej komisji p. M.Liske, jako 

przedstawiciela organu prowadzącego. Uchwalę omówiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

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

stopień nauczyciela mianowanego wskazując do prac w tej komisji  p. K. Krenz, jako 

przedstawiciela organu prowadzącego. Uchwalę omówiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie 5 za rozpatrzył wniosek dyrektora  SOSW w 

Wągrowcu, wyrażając zgodę na  prolongatę umowy najmu lokalu użytkowego na 

potrzeby statutowe SOSW. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 

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

 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie  5 za pozytywnie rozpatrzył pismo o rozwiązanie umowy 

dzierżawy na wniosek Państwa Moniki i Piotra Wachowiak dotyczącej działki  nr 1239 

położonej w Gołańczy  przy  ul. Młodych. Temat omówiła A.  Bosacka, z-ca kierownika 

Wydziału Geodezji (…) .Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył  wnioski Zarządu PCK Koła 

Środowiskowego w Wągrowcu i  przyznał Nagrody Herbu Powiatu  Wągrowieckiego 

p.p. Tadeuszowi Nowak z Gołańczy i Krzysztofowi Piechowiak z Chawłodna- 

zasłużonym dawcom krwi. Wnioski omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wnioski są 

załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13 

M. Piechocki ,Wicestarosta przedstawił arkusz, dotyczącą ocenę Programu 

naprawczego ZOZ w Wągrowcu. Arkusz oceny zostanie przedłożony radnym celem 

analizy i zapoznania. Arkusz oceny  stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu. 
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Ad  14 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.   

 

 

Ad 15 

Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 28 listopada 2018 roku,   

na  godz. 14.30. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                          Andrzej Wieczorek     ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 

 

 

 


