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PROTOKÓŁ NR 25 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 03 kwietnia  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 11.00, zakończono o godz.13.00. 

 
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.Beata Korpowska                      - dyrektor PUP w Wągrowcu 

8.Przemysław Bury                      - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

9.Edyta Owczarzak                      - dyrektor PCPR w Wągrowcu 

10.Barbara Linetty                       -  kierownik Wydziału S O i Z 

11.Artur Szyper                            - sam. ref. w PCPR w Wągrowcu 

12.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 marca 2019 roku. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wągrowcu upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu 

pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

wągrowieckim (V).”. 

5. Informacja na temat inwestycji w ZOZ w Wągrowcu. 

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

     6.1 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej  

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu, 

    6.2 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej  

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wapnie, 

    6.3 sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz  

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim. 

7. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosków indywidualnych osób fizycznych o 

dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON.  

8. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosków indywidualnych osób fizycznych o 

dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. 

9. Podjęcie uchwały  w sprawie  sprawozdania  z realizacji ,,Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 
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10. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego o pow. 

46,50 m2, mieszczącego się w budynku przy ul. Kościuszki 76. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do 

kategorii dróg gminnych. 

12. Uwagi i wnioski . 

13. 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 28 marca 2019 roku. 

 

Ad 3  

Wicestarosta uczestniczył w: 

Koncercie z okazji 40 lecia  istnienia  Szkoły  Muzycznej w Wągrowcu, 

walnym  zebraniu Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu 

benefisie  J. Mianowskiego, 

spotkaniu komisji  ds. kontroli ZOZ w Wągrowcu, 

naradzie  z kierownikami i  dyrektorami w sprawie  raportu o stanie samorządu, 

spotkaniu z dyrektorami  szkół powiatu w sprawie  strajku nauczycieli, 

spotkaniu autorskim M. Witkiewicz w PBP w Wągrowcu,  

spotkaniu z okazji Dnia Inwalidy, 

rozmowach  w sprawie  budżetu powiatu. 

 

Członek zarządu R. Woźniak  uczestniczył w pracach komisji rekrutacyjnej w celu 

wyłonienia  zwycięskiego zespołu uczniowskiego zgłoszonego do udziału w projekcie 

edukacyjnym  pn. „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do złożenia wniosku o 

dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V).”Temat przedstawiła                                   

B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 
Zarząd zapoznał się z informacją na temat inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, którą 

przedstawił  P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu  wraz z p. kierownik budowy . 

 

Ad 6 
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 6.1  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej  

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wągrowcu, który przedstawiła E. 
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Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do 

protokołu, 

ad  6.2  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania  oceny rocznej  

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej  w Wapnie, który omówiła E. Owczarzak, 

dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

 ad 6.3  sprawozdanie z  działalności  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz  

efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie wągrowieckim, 

które przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Sprawozdanie jest 

załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wnioski  indywidualnych osób 

fizycznych o dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON. Temat 

przedstawił A. Szyper, sam. ref. w PCPR w Wągrowcu. Wnioski są załącznikiem               

nr 5 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wnioski indywidualnych osób 

fizycznych o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON. Temat 

przedstawił A. Szyper, sam. ref. w PCPR w Wągrowcu. Wnioski stanowią załącznik               

nr 6 do protokołu. 

 

Ad 9 
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę  w sprawie  sprawozdania  z realizacji 

,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok”. Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu 

mieszkalnego o pow. 46,50 m2, mieszczącego się w budynku przy ul. Kościuszki 76. 

Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 8 do 

protokołu. 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął  uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych-. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 12 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad  13 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 11 kwietnia 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         ___________________________ 
 

 


