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PROTOKÓŁ NR 37 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 19 czerwca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.14.00. 

 

 
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.Dariusz Przesławski                      - kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

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. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 13 czerwca  2019 roku. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania  projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla kpt. M. Bartscha”.  

5. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia (środków trwałych) 

Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Wągrowcu na rzecz Gołanieckiego Ośrodka Kultury. 

6. Informacja na temat możliwości kształcenia obywateli innych państw w szkole 

prowadzonej przez powiat wągrowiecki. 

7. Informacja na temat przeprowadzonych konkursów w celu wyłonienia kandydatów 

na dyrektora Bursy Szkolnej nr 1  w Wągrowcu i Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy. 

8. Informacja na temat możliwości zgłoszenia propozycji projektów strategicznych do 

Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. 

9. Uwagi i wnioski . 

10. 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 czerwca 2019 roku. 
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Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,  

wystawie  koni hodowlanych, która odbyła się  w  Durowie, 

spotkaniu z p. J. Bartol-Baszczyńską,  kandydatką na dyrektora MOS w Gołańczy, 

spotkaniu z p. Pilarczyk, kierownikiem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

posiedzeniach komisji stałych RPW, 

uroczystości absolutoryjnej  Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wągrowcu, 

zakończeniu  roku szkolnego w ZS w Gołańczy, 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

podsumowaniu  konkursu w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu, 

wizji lokalnej prowadzonych robót drogowych w powiecie wągrowieckim, 

spotkaniu komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu ,  

spotkaniu z przedstawicielami  WTZ w Wapnie i Wągrowcu  w sprawie dofinansowania 

zakupu samochodów dla placówek, 

wystawie koni hodowlanych w Durowie, 

spotkaniu  w sprawie  nowoczesnych technologii  piano-beton, 

spotkaniu z kandydatami na dyrektorów szkół, 

walnym  zgromadzeniu wspólników Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, 

wraz ze starostą w rozmowach  dotyczących połączeń linii  kolejowych, które odbyły 

się w Kcyni 

posiedzeniu Komisji  Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki , 

zakończeniu roku szkolnego w ZS w Gołańczy , 

posiedzeniu Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie nowych 

miejsc pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej, które odbyło się  w PUP w 

Wągrowcu. 

  

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki, zakończeniu roku szkolnego w ZS w Gołańczy oraz w posiedzeniu 

Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy 

i rozpoczęcie działalności gospodarczej, które odbyło się  w PUP w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył  w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki , w posiedzeniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku 

Pracy ,uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w ZS nr 1 w Wągrowcu  oraz w 

posiedzeniu  Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie nowych 

miejsc pracy i rozpoczęcie działalności gospodarczej, które odbyło się  w PUP w 

Wągrowcu. 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w organizacji  Mistrzostw Świata Modeli 

Żaglowych Nawiga 2019 , które odbywać będą się  w Wągrowcu. 
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Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania  projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bartodzieje w rejonie Osiedla 

kpt. M. Bartscha”. Uchwałę omówił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury 

i Budownictwa. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia 

(środków trwałych) Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Wągrowcu na rzecz Gołanieckiego Ośrodka Kultury. Uchwałę omówiła 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat możliwości kształcenia obywateli innych 

państw w szkole prowadzonej przez powiat wągrowiecki i wyraził pozytywną opinię w 

tym zakresie oraz wyraził zgodę na naukę obywateli innych państw w ZS nr 2 w 

Wągrowcu. 

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

 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się informacją na temat przeprowadzonych konkursów w celu 

wyłonienia kandydatów na dyrektora Bursy Szkolnej nr 1  w Wągrowcu i 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Temat omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…) .  

Informacja jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat możliwości zgłoszenia propozycji projektów 

strategicznych do Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Temat omówił   

Sekretarz R. Kubisz. Zarząd wytypował  zadania strategiczne, a  szczegółowo temat 

będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia. 

 

Ad 9 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 26  czerwca o  godz. 15.00 ( w 

przypadku konieczności)  i na dzień 27  czerwca  2019 roku,  o  godz.12.30.  
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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         ___________________________ 
 

 


