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PROTOKÓŁ NR 26 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 11 kwietnia  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.30. 

 
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.Karolina Krenz                         - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

8.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  03 kwietnia  2019 roku. 

3. Informacja  Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

      4.1 projektu  uchwały w sprawie zmian  WPF  Powiatu Wągrowieckiego na lata         

      2019-2032,     

 4.2 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, 

4.3 projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego, 

4.4projektu uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Informacja na temat  naboru wniosków  w ramach PROW. 

6. Rozpatrzenie pisma Zarządu PCK oddz. w Wągrowcu  o możliwość umieszczenia 

tablicy okolicznościowej na budynku Zespołu Przychodni w Wągrowcu z okazji            

100. lecia  istnienia PCK.  

7. Rozpatrzenie wniosków dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne 2. uczniów tej szkoły. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

9. Rozpatrzenie pisma Wójta Gminy Wągrowiec o przyłączenie się do organizacji 

57.Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk pn. „Wiosna na Pałukach” organizowanego 

przez Szubiński Dom Kultury i ufundowanie nagród dla twórców ludowych 

biorących udział w konkursie. 

10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o możliwość realizacji 

indywidualnych zajęć  edukacyjnych. 
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11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej 

nr 2 dla Młodzieży   w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. 

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, / który będzie skierowany do konsultacji 

społecznych/ . 

12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej 

dla Dorosłych  im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 

1  w Wągrowcu,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego od                             

1 września 2019 roku,/ który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

14. Uwagi i wnioski . 

15. 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 03 kwietnia 2019 roku. 

 

Ad 3  

Wicestarosta uczestniczył w: 

śniadaniu wielkanocnym w WTZ w Wągrowcu, 

uroczystościach pogrzebowych Marszałka S. Mikołajczaka oraz w pogrzebie red. nacz. 

Głosu Wągrowieckiego J. Mianowskiego, 

rozgrywkach turniejowych w Wapnie,  

wizji lokalnej szkół i jednostek oświatowych, 

XXIV spotkaniu samorządu lokalnego, 

spotkaniu w Zespole Szkol nr 1 w Wągrowcu, 

wspólnym posiedzeniu  Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju 

Powiatu i Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, 

posiedzeniu komisji w PUP w Wągrowcu , opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 

utworzenie nowych miejsc pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył we wspólnym posiedzeniu  Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji. Uczestniczył w komisji w KRUS w Wągrowcu oceniającej  prace 

plastyczne  dzieci i młodzieży związane z bezpieczeństwem na wsi. Brał udział w 

drzwiach otwartych w ZS nr 1 w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył  we wspólnym posiedzeniu  Komisji 

Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i Komisji Bezpieczeństwa 

i Komunikacji oraz w posiedzeniu Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu R. Woźniak  uczestniczył w VII spotkaniu Rad Samorządów 

Uczniowskich, uczestniczył w podsumowaniu IV Programu wsparcia samorządów 

szkolnych  oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i 
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Rynku Pracy i w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Brał udział  

posiedzeniu komisji w PUP w Wągrowcu , opiniującej wnioski o przyznanie dotacji na 

utworzenie nowych miejsc pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

Ad 4 

Zarząd Powiatu jednomyślnie  4 za pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

      ad 4.1 projekt  uchwały w sprawie zmian  WPF  Powiatu Wągrowieckiego na lata         

      2019-2032,który omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 1 do protokołu,     

ad 4.2 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, który 

przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznik nr 2 do 

protokołu, 

ad 4.3 projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego, który mówił R. 

Kubisz, Sekretarz  Powiatu. Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych  

do dnia 17.04.2019 do godz. 15.00. Projekt uchwały  jest załącznikiem nr 3 do 

protokołu, po poprawkach   

ad 4.4 projekt uchwały w sprawie realizacji obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej. Projekt zostanie skierowany do konsultacji społecznych  do dnia 

17.04.2019 do godz. 15.00. Projekt omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt 

jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z informacją  na temat  naboru wniosków  w ramach PROW. 

Informacje omówił R. Torz, dyrektor PZD w Wągrowcu oraz R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. 

 

Ad 6 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Zarządu PCK oddz. w Wągrowcu  o możliwość 

umieszczenia tablicy okolicznościowej na budynku Zespołu Przychodni w Wągrowcu z 

okazji 100. lecia  istnienia PCK, wyrażając zgodę  na umieszczenie pamiątkowej tablicy  

bez udziału finansowego powiatu. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo 

jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył wnioski  dyrektora I LO w Wągrowcu, 

wyrażając zgodę na nauczanie indywidualne 2. uczniów tej szkoły w wymiarze                        

12 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 

(…).Wnioski są załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 4 za pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora SOSW w 

Wągrowcu , wyrażając zgodę  na nauczanie indywidualne  ucznia tej szkoły w wymiarze 

6 godzin tygodniowo. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Wniosek jest  załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu. 
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Ad 9 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Wójta Gminy Wągrowiec o przyłączenie się do 

organizacji 57.Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk pn.„Wiosna na Pałukach” 

organizowanego przez Szubiński Dom Kultury i ufundowanie nagród dla twórców 

ludowych biorących udział w konkursie. Zarząd  proponuje ufundowanie  nagrody 

rzeczowe do kwoty 500 zł brutto z budżetu Wydziału Oświaty (…) z działu kultura 

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

Pismo  jest  załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu. 

  

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o 

możliwość realizacji indywidualnych zajęć  edukacyjnych, wyrażając zgodę na 

realizację zajęć w danym roku szkolnym w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Temat 

omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Wniosek jest załącznikiem nr 9 

do protokołu. 

 

Ad 11 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży   w Wągrowcu wchodzącej w skład Zespołu Szkół 

nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, / który będzie skierowany do 

konsultacji /. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Projekt jest 

załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie dostosowania nazwy 

Szkoły Policealnej dla Dorosłych  im. Stanisława Mikołajczyka wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół nr 1  w Wągrowcu,/który będzie skierowany do konsultacji /.Temat 

przedstawia K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…) .Projekt uchwały jest 

załącznikiem nr 11 do protokołu.  

 

Ad 13 

Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego od                             

1 września 2019 roku,/ który będzie skierowany do konsultacji społecznych/ na okres 

14 dni od dnia 12 kwietnia br. do dnia 26 kwietnia do  godz. 15.00. Projekt przedstawiła 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Projekt stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad 14 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono. 

 

Ad  15 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 18 kwietnia 2019 roku,   

 o  godz. 9.00.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 
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            Protokołowała 

      _________________ 

             /M. Substyk/        

 

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 

 


