
1 

 

PROTOKÓŁ NR 23 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 21 marca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz13.00 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Michał Piechocki                                 - Wicestarosta 

2.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

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.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  13 marca 2019 roku. 

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

4. Informacja o Funduszu Dróg Samorządowych .   

5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się 

własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 

o przepadku . 

6. Rozpatrzenie pisma Zarządu WOPR oddział Wągrowiec o dofinansowanie zakupu 

łodzi motorowej wraz z silnikiem i pojazdu do jej transportowania. 

7. Rozpatrzenie pisma p. B. Majchrowicza o remont drogi powiatowej nr 1590 na 

odcinku od Podolina do Smuszewa. 

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

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 wytycznych do sporządzania informacji dodatkowej 

jako składowej sprawozdania finansowego. 

11. Wstępna informacja nt. wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego  za 2018 rok.    

12. Uwagi i wnioski . 

13. Ustalenie terminu  następnego posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia Zarządu. 
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Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 13 marca 2019 roku. 

 

Ad 3  

Wicestarosta informację o pracy między posiedzeniami zarządu złoży na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w spotkaniu z Posłem do PE  A. Grzybem. 

Dwukrotnie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki 

oraz w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy. Ponadto brał 

udział w jubileuszu obchodów 5.lecia istnienia Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” 

w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w podsumowaniu obchodów 100.roczniczy  

odzyskania przez Polskę niepodległości , które odbyło się w Gołańczy. Uczestniczył w 

VII Dniach Rolnika , które  odbyły się w  ZS Gołańczy. Ponadto uczestniczył w 

posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji.  
 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją o Funduszu Dróg Samorządowych, którą przedstawił 

M. Piechocki ,Wicestarosta. 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę w sprawie likwidacji pojazdu 

samochodowego, który stał się własnością Powiatu Wągrowieckiego na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku. Uchwałę przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd  rozpatrywał pismo WOPR oddział w Wągrowcu o dofinansowanie zakupu łodzi 

motorowej wraz z silnikiem i pojazdu do jej transportowania. Zdaniem zarządu jest to 

zadanie gmin w związku z tym proponuje , aby WOPR zwrócił  się do gmin na których 

terenie znajdują się jeziora  o pomoc i dofinansowanie zakupu łodzi i potrzebnego 

osprzętu. Ponadto należałoby przedstawić preliminarz wydatków, wskazać miejsce  

przechowywania sprzętu (…) .  

Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.  

 

Pismo jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd rozpatrywał pismo  p. B. Majchrowicza o remont drogi powiatowej nr 1590 na 

odcinku od Podolina do Smuszewa. Jest to droga gruntowa w związku z tym nie można 



3 

 

złożyć wniosku w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Pismo 

zostało skierowane do Wydziału Rozwoju, Inwestycji (…) celem udzielenia 

odpowiedzi. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Pismo jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 8 

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

budżetowej na 2019 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę ,                   

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

 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 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                

4 za,  podjął ww. uchwałę: J. Springer – za,  M. Piechocki –za,   A. Wieczorek-za,                   

R. Woźniak –za 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 5  do niniejszego protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wytycznych do sporządzania 

informacji dodatkowej jako składowej sprawozdania finansowego. Uchwałę omówiła 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu.  

 

Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu.  

 

Ad 11 

Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją nt. wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego  za 2018 rok. Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 

Szczegółowo temat będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia zarządu na, 

którym zostanie podjęta stosowna uchwała.     

 

 

Ad 12 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono. 

 

 

Ad  13 

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

 o  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         ___________________________ 
 

 

 

 

 

 


