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PROTOKÓŁ NR 8 / 2018 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  20 grudnia  2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  gabinecie Starosty . 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.30 

 
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.Przemysław Bury                       - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

9.Karolina Krenz                           - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

10.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 19 grudnia  2018 roku. 

4. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu”. 

5. Wytypowanie kandydatów do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora MOW            

im. J. Korczaka w Antoniewie. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi PPP w 

Wągrowcu. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego  dyrektorowi MOS  

w Gołańczy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi OPP w 

Wągrowcu. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi SOSW                       

im. J. Korczaka w Wągrowcu. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Bursy 

Szkolnej nr 1 w Wągrowcu. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi ZS                                

im. K. Libelta w Gołańczy. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi I LO                           

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi ZS nr 2                        

im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 
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15. Podjęcie uchwały w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora                    

ZS nr 1w  Wągrowcu. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok. 

20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek 

organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. 

21. Uwagi i wnioski.  

22. 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 13  grudnia   2018 roku. 

 

Ad 3  

Starosta  uczestniczył w : 

Koncercie w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu, 

Gali Złota Pieczęć, 

spotkaniu wigilijnym w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, 

spotkaniu świątecznym w prokuraturze Rejonowej w Wągrowcu, 

spotkaniu z p. M. Królem , współpracującym w realizacji projektów unijnych, 

posiedzeniu Rady Rynku Pracy w PUP w Wągrowcu. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

otwarciu ofert na budowę hal sportowych w ZS nr 1 i ZS nr 2 w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”, którą omówili  P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu i inwestor zastępczy. 

 

Ad 5 

Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za wytypował kandydatów do wniosków o nadanie 

orderów i odznaczeń;  za długoletnią służbę dla  p. K. Dereżyńskiej, dyrektorowi PPP 

w Wągrowcu oraz dla  p. K. Krusia, dyrektora  OPP w Wągrowcu. 

Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Wytyczne do nadania 

nagród i odznaczeń są załącznikiem nr 1 do protokołu. 
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Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

p.o. dyrektora MOW  im. J. Korczaka w Antoniewie. Temat przedstawiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi PPP w Wągrowcu. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 8 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego  

dyrektorowi MOS  w Gołańczy. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi OPP w Wągrowcu. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 10 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi SOSW im. J. Korczaka w Wągrowcu. Temat przedstawiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

  

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi ZS im. K. Libelta w Gołańczy.  Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi I LO  im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Temat przedstawiła 
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K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Uchwała jest załącznikiem nr 9 do 

protokołu. 

 

Ad 14 
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

dyrektorowi ZS nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu Temat 

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

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął   uchwałę w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego 

p.o. dyrektora  ZS nr 1w  Wągrowcu. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 16 

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

budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę ,                    

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

Uchwała jest załącznikiem nr 12 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 17 

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

sprawie ustalenia dochodów  i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej . Zarząd Powiatu jednomyślnie              

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

A. Wieczorek - za,   R. Woźniak –za 

Uchwała jest załącznikiem nr 13 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 18 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę ,                    

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

Uchwała jest załącznikiem nr 14 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 19 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uchwalenia planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 

rok. Temat omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

 

Ad 20 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie przekazania uprawnień 

kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań. Temat 

przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 
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Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

Ad  21 

Zarząd zapoznał się  i ustalił delegacje do reprezentacji we wspólnych obchodach z Urzędem 

Miasta Wągrowca;  dzień 27 grudnia  - Powstanie Wielkopolskie . 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie poręczenia udzielonego Województwu 

Wielkopolskiemu w ramach umowy nr RPWP.07.02.02-30-0101/17-00 z dnia 25 września 

2018 r. i stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad  22 

Następne posiedzenie zarządu, ustalono  na dzień 28 grudnia  2018 roku na godz. 9.00. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

                                                                                      Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                             Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 

 

 

 


