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PROTOKÓŁ NR 20 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 28  lutego  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w gabinecie Starosty. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.10. 

 
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.Karolina Krenz                         -  kierownik Wydziału Oświaty (…)  

8.Martyna Malec                         -  podinspektor w Wydziale Rozwoju (…) 

9.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  27 lutego 2019 roku. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli 

w sprawach związanych z projektem „Akademia doradztwa zawodowego w 

makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i 

pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 

2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Przedstawienie Powiatowego Informatora Edukacyjnego na rok szkolny 2019/2020. 

6. Przedstawienie projektu zasad przygotowywania i zatwierdzania  arkuszy 

organizacyjnych  szkół i placówek prowadzonych przez powiat na rok szkolny 

2019/2020. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I LO 

w Wągrowcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/2018Zarzadu Powiatu 

Wągrowieckiego  z  dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

ustawami na 2019 rok. 
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11. Uwagi i wnioski. 

12. 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 27 lutego 2019 roku. 

 

Ad 3  

 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z dyrekcją MOS w Gołańczy w sprawie organizacji roku szkolnego 

 

Ad 4 

 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia pełniącego 

obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu do realizacji programu oraz do 

składania oświadczeń woli w sprawach związanych z projektem „Akademia doradztwa 

zawodowego w makroregionie I – woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-

pomorskie i pomorskie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Temat 

omówiła M. Malec, podinspektor w Wydziale Inwestycji (…). 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

 

Zarząd zapoznał się z Powiatowym Informatorem Edukacyjnym na rok szkolny 

2019/2020, który omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Zarząd po 

analizie bez uwag pozytywnie zaopiniował przedstawiony Informator.  

 

Powiatowy Informator Edukacyjny jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6 

 

Zarząd zapoznał się z  projektem zasad przygotowywania i zatwierdzania  arkuszy 

organizacyjnych  szkół i placówek prowadzonych przez powiat na rok szkolny 

2019/2020. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

 

Projekt zasad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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Ad 7 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku 

motywacyjnego dyrektorowi I LO w Wągrowcu. Temat przedstawiła K.Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

 

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

budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę ,                   

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

 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 9 

 

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

sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej . Zarząd Powiatu jednomyślnie                

5 za,  podjął ww. uchwałę ,  J. Springer – za, T. Kranc-za,  M. Piechocki –za,                               

A. Wieczorek-za, R. Woźniak –za 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 6  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały                                            

nr 34/2018Zarzadu Powiatu Wągrowieckiego  z  dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie 

uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych ustawami na 2019 rok. Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik 

Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad  12 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 07 marca 2019 roku,   

 o  godz.13.00.  
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Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

            Protokołowała 

      _________________ 

             /M. Substyk/        

 

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 

 


