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PROTOKÓŁ NR 3 / 2018 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  28  listopada  2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  gabinecie Starosty . 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.30, zakończono o godz. 18.40 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     - Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                 - Wicestarosta 

3.Andrzej Wieczorek                              -Członek Zarządu Powiatu 

4.Robert Woźniak                                  - Członek Zarządu Powiatu 

 

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

6.Radosław Kubisz                        - Sekretarz Powiatu 

7.Dariusz Przesławski                    - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa  

8.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 22 listopada  2018 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w miejscowości Oleszno, 

gmina Gołańcz . 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy dla terenu części działek o nr 

ewid. 19 i 20 położonych przy ulicy Smolary. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy dla terenu działki o nr                       

ewid. 959/1. 

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

8. Uwagi i wnioski.  

9. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 
Po sesji Rady Powiatu 

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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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: 

posiedzeniu I sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu, 

spotkaniu z po. dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu i wręczeniu nominacji, 

uroczystościach pogrzebowych p. T. Grzesiak, byłego pracownika Starostwa i 

samorządowca, 

uroczystościach związanych z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego z udziałem 

GOPS-ów i MOPS-ów z powiatu Wągrowieckiego, 

spotkaniu z Inspektorem Sanepidu, p. P. Gilewskim, 

posiedzeniu „Kapituły Złota Peczęć2018” 

pożegnaniu pracownika p. A. Błotnego, odchodzącego na emeryturę, 

naradzie Burmistrzów i Wójtów powiatu wągrowieckiego, 

odbiorze chodników w Morakowie 

spotkaniu z Działkowcami z powiatu wągrowieckiego 

spotkaniu z p. B. Korpowską, dyrektorem PUP w Wągrowcu 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

posiedzeniach komisji Finansów (…) i Komisji Edukacji (…) 

wręczeniu nominacji po. dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu, 

podsumowaniu wojewódzkiego konkursu EKOIMPRESJE, które odbyło się w MDK w 

Wągrowcu, 

uroczystościach związanych z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego z udziałem 

GOPS-ów i MOPS-ów z powiatu wągrowieckiego, 

jubileuszu 60.lecia Miłośników Ziemi  Pałuckiej , 

spotkaniu w ZS nr 1 w sprawie  przyjęcia dokumentacji budowy hali sportowej  

naradzie Burmistrzów i Wójtów powiatu wągrowieckiego, 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji, 

Kultury, Sportu i Turystyki. Ponadto uczestniczył w posiedzeniu Kapituły „Złota 

Pieczęć 2018”. 

 

 

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

Społecznej i Rynku Pracy oraz w  posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki. Ponadto uczestniczył w „Wieczorze Artystycznym” na rzecz 

wągrowieckiego hospicjum w ZS nr 2 w Wągrowcu oraz wziął udział we mszy świętej 

w intencji Kolejarzy , która odbyła się w wągrowieckiej Farze. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  dla terenu położonego w miejscowości 

Oleszno, gmina Gołańcz. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału 

Architektury i Budownictwa. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy dla terenu części działek o 

nr ewid. 19 i 20 położonych przy ulicy Smolary. Temat omówił D. Przesławski, 

kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 4 za,  podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gołańczy dla terenu 

działki o nr   ewid. 959/1. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału 

Architektury i Budownictwa. 

 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

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

budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę;                           

T. Kranc-za,  M. Piechocki - za,  A. Wieczorek – za,   R. Woźniak -za. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 
Ad  8 

R. Kubisz, Sekretarz  Powiatu przedstawił pismo dyrektora PUP  w sprawie powołania 

komisji ds. rozpatrywania  wniosków o przyznanie dotacji na utworzenie  miejsc pracy 

(…). 

Zarząd za zgodą kandydatów zgłosił do składu tej komisji pp. M. Piechockiego,                       

A. Wieczorka  i R. Woźniaka. 

 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.   
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Ad 9 

Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 29 listopada 2018 roku,   

na  godz. 13.30. 

 

O godz. 14.20 starosta ogłosił przerwę w posiedzeniu zarządu. Po sesji Rady Powiatu 

wznowiono obrady. 

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 4 za,  podjął 

ww. uchwałę;  T. Kranc-za,  M. Piechocki - za,   A. Wieczorek – za,  R. Woźniak -za. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 5  do protokołu. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                          Andrzej Wieczorek     ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 


