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PROTOKÓŁ NR 7 / 2018 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  19 grudnia  2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  gabinecie Starosty . 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.30, zakończono o godz.14.20. 

 
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.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 13 grudnia  2018 roku. 

4. Zaopiniowanie na sesję  Rady Powiatu: 

4.1 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032, 

4.2 autopoprawki do projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 

2018 rok , 

4.3 autopoprawki  do projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na lata 2019-2032, 

4.4 autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. 

5. Uwagi i wnioski.  

6. 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 13  grudnia   2018 roku. 
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Ad 3  

Starosta informację o działaniach  między posiedzeniami zarządu złoży na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

w posiedzeniu Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie nowych 

miejsc pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej w PUP w Wągrowcu. 

zakończeniu konkursu ortograficznego w Szkole Podstawowej w Żelicach, 

naradzie w sprawie budowy hali sportowych przy ZS nr 1 i ZS nr 2 w Wągrowcu, 

spotkaniu wigilijnym Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, które odbyło się w 

Łęgowie, 

koncercie w Szkole Muzycznej w Wągrowcu, 

uroczystości poświęconej obchodom 5.lecia Stowarzyszenia Stanisława 

Przybyszewskiego i wręczenie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego                                      

p. S. Chosińskiemu, 

zakończeniu roku Lotów Gołębi, 

we mszy świętej i obchodach   Zaduszek Mikołajczykowskich , 

podsumowaniu rywalizacji drużyn sportowych LZS w Szamotułach, 

nadzwyczajnym zebraniu likwidacji spółki WAZE, 

spotkaniu komisji ds. oceny uzupełnień formalnych   wniosków  o przyznanie dotacji  

na realizację zadań przez organizacje pozarządowe w 2019 roku, 

spotkaniu w Starostwie Powiatowym i śpiewaniu kolęd z udziałem dzieci i młodzieży  

ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej nr 1 w Wągrowcu, 

wręczeniu nominacji na stopień nauczyciela mianowanego, 

spotkaniu wigilijnym z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, 

rozpoczęciu Turnieju Piłki Halowej, 

udział w imprezie Złota  Pieczęć, 

Konwencie starostów w Rosnówku, 

Jarmarku świątecznym w Wągrowcu. 

 

  

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w spotkaniu komisji ds. oceny uzupełnień 

formalnych   wniosków  o przyznanie dotacji  na realizację zadań przez organizacje 

pozarządowe w 2019 roku, dwukrotnie w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w imprezie pn. Złota Pieczęć.  

 

Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w podsumowaniu  rozgrywek  drużyn 

sportowych LZS, uczestniczył  dwukrotnie w posiedzeniu  Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz w imprezie pn. Złota Pieczęć. Na 

zaproszenie Stowarzyszenia Mikołajczyka w Łeknie, zrobił  wykład poświęcony  
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obchodom stulecia odzyskania przez Polskę  niepodległości (…),spotkaniu 

podsumowującym  działania Honorowego Komitetu ds. obchodów 100. lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości (…) ,które odbyło się w Gołańczy. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu sesji Rady Miejskiej w 

Wągrowcu, w imprezie pn. Złota Pieczęć oraz w Jarmarku świątecznym w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję   Rady Powiatu: 

4.1 autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032, 

którą 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 omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka jest 

załącznikiem nr 2 do protokołu, 

4.3 autopoprawkę  do projektu uchwały w sprawie  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej  na lata 2019-2032, którą  przedstawiła D. Królczyk ,Skarbnik Powiatu. 

Autopoprawka jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

4.4 autopoprawkę do projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, którą przedstawiła 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Autopoprawka stanowi załącznik nr 4 do 

niniejszego protokołu. 

Ponadto zarząd zapoznał się z opinią Komisji Finansów (…) o projekcie budżetu 

powiatu na 2019 rok, która jest pozytywna. Opinia jest załącznikiem nr 5 do 

protokołu. 

Ad  5 

Uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad 6 

Następne posiedzenie zarządu, ustalono  na dzień 20 grudnia  2018 roku na godz. 12.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 


