
1 

 

PROTOKÓŁ NR 35 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 06 czerwca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.00, zakończono o godz15.15 

 

 
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.Radosław Kubisz                          - Sekretarz Powiatu 

7.Agata Łacecka                              - referent w Wydziale 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 30  maja  2019 roku. 

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

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektów uchwał: 

4.1 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności 

budżetowych stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem 

płatniczym, 

     4.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  

     wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok, 

     4.3 w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z  

     tytułu wykonania  budżetu za 2018 rok, 

5. Wstępna informacja o wynikach naboru do szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych  przez powiat wągrowiecki. 

6. Informacja o przygotowaniu termomodernizacji SOSW w Wągrowcu. 

7. Rozpatrzenie wniosków Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa w 

Wągrowcu o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla:  p.p. Janiny 

Hendiger-Woźniak, Anny Folborskiej, Doroty Baczyńskiej, Beaty Lewandowskiej, 

Stanisławy Wegner oraz Moniki Sierschuła – pracownikom Stowarzyszenia im.              

ks. Jerzego Niwarda Musolffa. 

8. Informacja na temat Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. 

9. Uwagi i wnioski . 

10. Ustalenie terminu  następnego posiedzenia Zarządu. 
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Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia Zarządu z dnia 30 maja 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

XVIII Spartakiadzie powiatowej szkół ponadgimnazjalnych, szkół 

ponadpodstawowych i publicznych placówek oświatowych,  która odbyła się na 

obiektach  OSIR w Wągrowcu, 

uroczystych obchodach  100 rocznicy Szkoły Podstawowej w Skokach, 

imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się przed budynkiem Starostwa, 

jubileuszu 20. lecia chóru  No Name , który odbył  się w MDK w Wągrowcu, 

koncercie   prymasowskim  w Gnieźnie, 

spotkaniu  z p. B. Korpowską ,dyrektorem PUP w Wągrowcu, 

konferencji  organizowanej przez PUP  pn. „ Młodzi na rynku pracy”, 

podsumowaniu projektu  realizowanego przez TPD w Wągrowcu, 

rozmowach  z oddziałową oddziału ginekologiczno-położniczego szpitala powiatowego 

w Wągrowcu. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

posiedzeniu Komisji Zdrowia , Polityki Społecznej i Rynku Pracy, 

spotkaniu z przedstawicielami zakładu  wodociągów w Wągrowcu ws. 

współfinansowania nakładek  na wodomierze, 

rozmowach  w sprawie opłat za  media; prądu i gazu w jednostkach, które byłyby  

dostosowywane   do naszych potrzeb, 

wizji lokalnej ws. przygotowania kotłowni CO w I Liceum Ogólnokształcącym w 

Wągrowcu, 

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

w zakończeniu Spartakiady szkół specjalnych, 

otwarciu Spartakiady Ochotniczych Hufców Pracy   w Aqaparku w Próchnowie, 

zjeździe wójtów, burmistrzów , prezydentów miast i starostów w Toruniu, 

Otwartych Mistrzostwach Wągrowca w Szachach Błyskawicznych –sędziowanie, 

cd. analiza arkuszy organizacji 

spotkaniu komisji doraźnej ds. oceny  sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitala na 

podstawie raportu, 

uroczystościach związanych z obchodami  30. lecia  częściowo wolnych wyborów w 

Polsce, 

rozmowach w sprawie dowozu  uczniów  do szkół , 

XVII powiatowym konkursie  wiedzy o Cystersach , który odbył się w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Wągrowcu. 
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Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył  w uroczystym nadaniu im. Powstańców 

Wielkopolskich  Szkole Podstawowej w  Żernikach, w  XV letniej spartakiadzie LZS 

mieszkańców wsi i miasta Wągrowiec . Ponadto uczestniczył w kolejnej edycji   

Turnieju Wsi w  m i g Gołańcz. 

  

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w XVIII Spartakiadzie  powiatowej szkół 

ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i publicznych placówek oświatowych, 

imprezie z okazji Dnia Dziecka, która odbyła się przed budynkiem Starostwa, z okazji 

Dnia Dziecka w szkolnym pikniku przy Szkole Podstawowej nr 2 w Wągrowcu , 

spotkaniu organizacyjnym  związanym z  wągrowieckim rowerem miejskim. Ponadto 

uczestniczył w konferencji organizowanej przez PUP w Wągrowcu  pt. „ młodzież  na 

rynku pracy”, na której nastąpiło  podsumowanie konkursów powiatowych. 

 

Ad 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu projekty uchwał: 

ad 4.1 w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności 

budżetowych stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem 

płatniczym, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem 

nr 1 do protokołu, 

     ad 4.2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok, który przedstawił R. 

Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

     ad  4.3  w sprawie udzielenia absolutorium  Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z  

     tytułu wykonania  budżetu za 2018 rok, który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 
 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się ze wstępną informacją o wynikach naboru do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych  przez powiat wągrowiecki.  Temat omówiła                     

A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty (…). 

Wstępne wyniki naboru są załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z informacją o przygotowaniu termomodernizacji budynku szkoły 

SOSW w Wągrowcu. Temat przedstawił M. Piechocki, Wicestarosta.  

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył  wnioski Stowarzyszenia im. ks. Jerzego 

Niwarda  Musolffa w Wągrowcu i  przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego 

dla:  p.p. Janiny Hendiger-Woźniak, Anny Folborskiej, Doroty Baczyńskiej, Beaty 

Lewandowskiej, Stanisławy Wegner oraz Moniki Sierschuła – pracownikom 

Stowarzyszenia im.  ks. Jerzego Niwarda Musolffa.  

Wnioski przedstawił R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Wnioski stanowią załącznik nr 5 do protokołu. 
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Ad 8 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz z 

wzorami  formularzy do BO na 2020 r. Po akceptacji przez zarząd na kolejnym 

posiedzeniu zostanie podjęta stosowna uchwała. 

Temat przedstawił R. Kubisz ,Sekretarz Powiatu. 

Wzory formularzy  są załącznikami na 6 do protokołu. 

 

Ad 9 

Wicestarosta poinformował o spotkaniu z p. B. Żołnierowicz,  dyrektorem DPS w 

Srebrnej Górze  w sprawie remontu. 

Sekretarz R. Kubisz przedstawił temat związany z wągrowieckim  rowerem miejskim 

dot. umiejscowionych kamer przy jednostce powiatu.  Zdaniem zarządu temat należy 

rozeznać i na kolejnym posiedzeniu omówić szczegółowo. 

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień  13  czerwca  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         ___________________________ 


