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PROTOKÓŁ NR 18 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 21 lutego  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.50. 

 
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.Edyta Owczarzak                     -  dyrektor PCPR  w Wągrowcu 

10.Marcin Bartoś                         -  projektant hal ZS nr 1 i ZS nr 2 

11.Henryka Tańska                       - prezes Stowarzyszenia Rehabilitacja (…) 

12. Barbara Senger                       - kierownik WTZ w Wapnie 

13.Eliza Nowak                            - kierownik WTZ w Wągrowcu 

14.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 07 lutego 2019 roku. 

4. Informacja o przygotowaniu projektów budowy hal sportowych w ZS nr 1 i w ZS nr 

2 w Wągrowcu. 

5. Rozpatrzenie pism dyrektora PCPR w Wągrowcu o wyrażenie zgody na przyjęcie 

dotacji do budżetów WTZ w Wągrowcu i WTZ w Wapnie. 

6. Informacja dotycząca projektów złożonych w Powiecie Wągrowieckim w ramach 

„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 3” współfinansowanego ze 

środków PFRON. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 

za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia 

nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie może być 

przyznane. 

8. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

     8.1 projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu, 

     8.2 projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej                                  

dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu,  
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     8.3 projektu uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy . 

9. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Rady Powiatowej SSWW w Wągrowcu o przyznanie 

Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego Pani Bożenie Borowskiej – sołtysowi wsi 

Wiela. 

10. Rozpatrzenie propozycji przystąpienia do SG i PW. 

11. Rozpatrzenie pisma  o współorganizację przedsięwzięcia organizacji w Wągrowcu 

zawodowej gali MMA.  

12. Uwagi i wnioski. 

13. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Ad 1 

Odczytano   porządek posiedzenia Zarządu. Starosta zgłosił wniosek o rozszerzenie 

porządku posiedzenia i dodanie pkt. w brzmieniu: „ Rozpatrzenie wniosku GKS 

„Zamek” w Gołańczy o ufundowanie nagród rzeczowych dla zawodników  sekcji 

podnoszenia ciężarów (…) ”. 

Zarząd jednomyślnie 5 za przyjął porządek posiedzenia zarządu z proponowaną 

zmianą. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 14 lutego 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

odbiorze nagrody: Hit  Gospodarczo -Samorządowy Regionów Wielkopolski i Ziemi 

Lubuskiej ,gdzie wyróżnienie zostało przyznane  dla powiatu  wągrowieckiego, 

spotkaniu z p. E. Owczarzak, dyrektorem PCPR , 

naradzie  wójtów i burmistrzów powiatu wągrowieckiego, 

spotkaniu z przedstawicielami lekarzy wągrowieckiego ZOZ-u,, 

wręczeniu nagrody dla Wsi Czeszewo w gm. Gołańcz, za udział i wygrany  plebiscyt 

„Moja Wieś Aktywna”,  

spotkaniu z p. Różańskim  organizatorem imprezy pn. „ WRC  na kołach, powiatowy 

rajd samochodowy”, 

spotkaniu z dyrekcją ZS nr 1 w sprawie kierunków kształcenia w jednostce,  

rozmowach   z p. Gawrońskim i p. P. Burym  dyrektorem szpitala  w sprawie realizacji 

budowy DDOM, 

spotkaniu z dyrektorem szkoły muzycznej w Wągrowcu, 

przekazaniu sprzętu dla Straży Pożarnej zestawu ratowniczego PSPR-1, sprzęt ratujący 

życie, który został zakupiony  w ramach  Budżetu Obywatelskiego, 

spotkaniu z inwestorem zastępczym i dyrektorem szpitala w sprawie  inwestycji w ZOZ. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

naradzie  wójtów i burmistrzów, 

spotkaniu z dyrektorem ZS nr 1 w sprawie  budowy hali sportowej, 

zimowej Spartakiadzie LZS w Gołańczy, 

wręczeniu nagrody dla Wsi Czeszewo w gm. Gołańcz, za udział i wygrany  plebiscyt 

„Moja Wieś Aktywna”,  
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spotkaniu z dyrektorami ZS nr 1 i ZS  nr 2  w Wągrowcu w sprawie  przyszłych 

kierunków kształcenia, 

rozmowach z przedstawicielami ZOZ , 

przekazaniu sprzętu dla Straży Pożarnej zestawu ratowniczego PSPR-1, sprzęt ratujący 

życie, który został zakupiony  w ramach  Budżetu Obywatelskiego, 

kolejnej edycji Sieci współpracy i kształcenia nauczycieli, 

spotkaniu z inwestorem zastępczym i dyrektorem szpitala w sprawie  inwestycji w ZOZ. 

 

 

Członek zarządu A. Wieczorek  uczestniczył w odbiorze nagrody: Hit  Gospodarczo -

Samorządowy Regionów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej ,gdzie wyróżnienie zostało 

przyznane  dla powiatu  wągrowieckiego oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji 

Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył dwukrotnie w posiedzeniu Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją o przygotowaniu projektów budowy hal sportowych 

w ZS nr 1 i w ZS nr 2 w Wągrowcu. Informację przedstawił projektant Marcin  Bartoś.  

 

Ad 5 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył  pisma dyrektora PCPR w Wągrowcu  wyrażając 

zgodę  na przyjęcie dotacji do budżetów WTZ w Wągrowcu i WTZ w Wapnie. Temat 

omówiły : E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu, B. Senger, kierownik WTZ w 

Wapnie, E. Nowak, kierownik WTZ w Wągrowcu oraz H. Tańska, Prezes 

Stowarzyszenia Rehabilitacja (…) w Wągrowcu. 

Pisma są załącznikami nr 1 i nr 2  do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą projektów złożonych w Powiecie 

Wągrowieckim w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami 3” 

współfinansowanego ze środków PFRON. Informację przedstawiła E. Owczarzak, 

dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie ustalenia na 2019 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i form 

kształcenia nauczycieli  prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie może 

być przyznane. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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O godz.14.30 zarząd obraduje w czteroosobowym składzie. Z posiedzenia wyszedł 

Starosta T. Kranc. 

 

Ad 8 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

ad 8.1 projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu, 

który omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). Projekt jest 

załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, 

ad 8.2 projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej                                  

dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

który omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). Projekt jest 

załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu, 

ad 8.3 projektu uchwały w sprawie  zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla 

Dorosłych w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy,  który omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). Projekt jest załącznikiem nr 6 do 

niniejszego protokołu. 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wniosek  Prezesa Rady Powiatowej 

SSWW w Wągrowcu i  przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego Pani 

Bożenie Borowskiej – sołtysowi wsi Wiela. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd rozpatrywał  propozycję przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów 

Wielkopolski. Zdaniem zarządu ofertę należy skierować do komisji stałych Rady 

Powiatu celem podjęcia stosownej decyzji. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd zapoznał się z pismem  o współorganizację przedsięwzięcia organizacji w 

Wągrowcu zawodowej gali MMA. Ze względu na nie zaplanowane środki w budżecie 

powiatu na 2019 rok , Zarząd  negatywnie rozpatrzył powyższe pismo.  

Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 9 do 

niniejszego protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd rozpatrywał  wniosek GKS „Zamek” w Gołańczy o ufundowanie nagród 

rzeczowych dla zawodników  sekcji podnoszenia ciężarów (…) ”.Zarząd po analizie 

postanowił  ufundować nagrody  w kwocie 1000 zł  z budżetu Wydziału Oświaty z 

działu  sport (…).  



5 

 

Wniosek przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 10 do 

protokołu. 

 

Ad 13 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad  14 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 28 lutego 2019 roku,   

 o  godz.12.30.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

            Protokołowała 

      _________________ 

             /M. Substyk/        

 

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 


