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PROTOKÓŁ NR 21 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 07 marca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.15. 

 
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.Mariola Substyk                       -  inspektor w Biurze Rady - protokolantka              

                                      

Porządek obrad Zarządu Powiatu: 

 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia  28 lutego 2019 roku. 

3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

4.1  projektu uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na                      

te zadania w 2019 roku , 

4.2  projektu uchwały w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Wągrowieckim do roku 2021, 

      4.3 projektu uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr.  

     Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla   

     Dorosłych  w Wągrowcu, 

      4.4 projektu uchwały  w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i  

     likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w  

     Wągrowcu, 

      4.5 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  i  

     likwidacji  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy . 

5. Zatwierdzenie wytycznych do arkuszy organizacyjnych szkół na rok szkolny 

2019/2020. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia konkursu celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia konkursu celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia konkursu celu wyłonienia kandydata na 

stanowisko dyrektora  Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.  

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego”                             

i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki”. 

10. Informacja na temat możliwości składania wniosków o nagrodę kuratora lub 

ministra dla dyrektorów szkół. 

11. Rozpatrzenie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie  

zgłaszania do kolejnej edycji  „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce”. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych 

zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” 

i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej . 

13. Uwagi i wnioski . 

14. Ustalenie terminu  następnego posiedzenia Zarządu. 

  

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia Zarządu. 

 

Członek zarządu  A. Wieczorek przekazał na ręce Starosty puchar za zajęcie II miejsca 

w klasyfikacji Generalnej Powiatów w XXI Zimowej Wielkopolskiej Spartakiadzie 

LZS Mieszkańców Wsi Województwa Wielkopolskiego. 

  

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 28 lutego 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

Koncercie Orkiestry Dętej  OSP w Skokach, 

spotkaniu z przedstawicielami Rejonowego Związku Spółek Wodnych, 

Prezesem nowopowstałej Spółki Wodnej  w sprawie  obszarów współdziałania, 

spotkaniu z przedstawicielami  Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego w Wągrowcu, 

spotkaniu z  Wojewódzkim Inspektorem  Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, 

spotkaniu z p. P. Burym, dyrektorem ZOZ w Wągrowcu i kierownikiem budowy ZOZ,  

naradzie  kierowników Starostwa  Powiatowego. 

 

Wicestarosta informację o działaniach między posiedzeniami zarządu złoży na 

kolejnym posiedzeniu. 
 

Członek zarządu R. Woźniak  odwiedził  II Wągrowiecki Piknik Militarny. 
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Na posiedzenie Zarządu  przybyli przedstawiciele rady budowy szpitala, którzy omówili 

przebieg zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do aktualnych 

wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu”. 
 

Ad 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

ad 4.1 projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na                      

te zadania w 2019 roku, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. 

Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu, 

 

ad 4.2  projekt  uchwały w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie 

Wągrowieckim do roku 2021 pozytywnie, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor 

PCPR w Wągrowcu. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

 

 ad 4.3 projekt uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla  

Dorosłych  w Wągrowcu, który przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 

(…). Przedstawiony projekt zostanie skierowany do konsultacji ze związkami 

zawodowymi. Projekt jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu, 

 

ad 4.4 projektu uchwały  w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 

i likwidacji Szkoły Policealnej dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w 

Wągrowcu, który przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Przedstawiony projekt zostanie skierowany do konsultacji ze związkami 

zawodowymi. Projekt jest załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, 

 

ad 4.5 w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  i 

likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy, który przedstawiła                       

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Przedstawiony projekt zostanie 

skierowany do konsultacji ze związkami zawodowymi. Projekt jest załącznikiem              

nr 5 do niniejszego protokołu . 

 

Ad 5 
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie zatwierdził wytyczne do arkuszy 

organizacyjnych szkół na rok szkolny 2019/2020. Temat przedstawiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). Wytyczne do arkuszy organizacyjnych szkół są 

załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  ogłoszenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu . 

Uchwałę przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Uchwała jest 

załącznikiem nr 7 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  ogłoszenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu. 

Uchwałę przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Uchwała jest 

załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd  jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  ogłoszenia konkursu w celu 

wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie. Uchwałę przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty 

Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów w ramach „Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Wągrowiecki”. Uchwałę przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 10 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat możliwości składania wniosków o nagrodę 

kuratora lub ministra dla dyrektorów szkół. Temat szczegółowo będzie omawiany na  

kolejnym posiedzeniu Zarządu. Informację przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). Informacja jest załącznikiem nr 11do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd zapoznał się z pismem Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w 

sprawie  zgłaszania do kolejnej edycji  „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na 

obszarach wiejskich w Wielkopolsce”. Temat przybliżyła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…) i pismo będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia 

zarządu. 

Pismo jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę  w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja 

powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-

Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i 

określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Uchwałę przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

 

Ad 13 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  
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Ad  14 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 14 marca 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         ___________________________ 
 

 

 

 


