
PROTOKÓŁ NR 98 / 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 10 czerwca 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 13.45 
  

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Tomasz Kranc            - Starosta Wągrowiecki 

2. Jerzy Springer            - Członek Zarządu Powiatu 

3. Andrzej Wieczorek           - Członek Zarządu Powiatu 

4. Robert Woźniak            - Członek Zarządu Powiatu 

 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

5.Radosław Kubisz                        -Sekretarz Powiatu 

6.Przemysław Bury                       - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

7.Karolina Krenz             - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

8.Małgorzata Klessa       - kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) 

9.Anna Bosacka                                 - kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

10.Mariola Substyk             - inspektor w  Biurze Rady - protokolantka 

 

 

Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego: 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 04  czerwca  2020 roku. 

3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Informacja  na temat przebiegu inwestycji w szpitalu (…). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na wycinkę drzew. 

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

kategorii drogi gminnej: nr 212056P droga powiatowa  nr 1580P Turza – granice 

działki 129/5, nr 212057P droga powiatowa 1580P Turza – granica działki 164, nr 

212058P droga gminna nr 212059P – droga gminna  nr 212057P, nr 212059P droga 

powiatowa 1580P – granica działki nr 156 . 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu : 

    7.1 protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 rok,  

    7.2 projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego  

          wotum zaufania, 

    7.3 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego absolutorium z  

          tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 

    7.4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  

           wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok, 

    7.5 projektu uchwały w sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II stopnia dla  

          Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

    7.6 projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i  

          specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego, 
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    7.7 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i  

           rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu  

           przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zawieszenia zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków  dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

11. Rozpatrzenie pisma Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” w Damasławku o wyrażenie 

zgody na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. „Regionalne zawody w 

skokach przez przeszkody (…). 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu gminnego programu ochrony 

środowiska. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności na wniosek 

podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu                         

COVID-19/F.H.ANKO Andrzej  Kowalski/. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności na wniosek 

podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19/ 

Stacja Muzyki Ewa Kamieniecka – Cyranek/. 

15. Rozpatrzenie pisma Burmistrza miasta Wągrowca o wydanie zgody na 

dysponowanie częścią działki nr 1439/11 ( obręb Wągrowiec, gmina miejska 

Wągrowiec (…) . 

16. Uwagi i wnioski.  

17. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Przyjęto bez uwag  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia  04 czerwca  2020 

roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z p. R. Borowskim, kierownikiem  Wydziału Komunikacji w sprawie 

działalności Wydziału, 

spotkaniu z dyrektorami jednostek oświatowych; MOS w Gołańczy i MOW w 

Antoniewie w sprawie przeprowadzenia  egzaminów ósmoklasistów, 

spotkaniu z dyrektorem  PCPR w Wągrowcu, 

rozmowach z  prezesem Uniwersytetu III Wieku w Wągrowcu II wieku w sprawie  

korzystania z lokali, 

omawianiu budżetów w  jednostkach i starostwie, 
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spotkaniu z dyrektorem  PPP w Wągrowcu, 

spotkaniu z J. Berendtem, Burmistrzem miasta Wągrowca, 

podpisaniu  aktów notarialnych. 

 

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

Sportu i Turystyki. 

 

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

Sportu i Turystyki. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją   na temat przebiegu inwestycji w szpitalu (…), którą 

omówili P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu oraz T. Królczyk adwokat, pełnomocnik 

ZOZ w Wągrowcu i poinformowali jak wygląda  sytuacja  od strony formalno-prawnej 

szpitala. Poinformowali o gwarancji banku i kwocie , która została uzgodniona i 

wspólnie wypracowana z inspektorami budowy i została zakończona.  

Zarząd został poinformowany również o przygotowaniach  do przetargu i na jakim 

etapie  szpital  tej chwili jest. 

Zarząd prosi o informację jak będzie ogłaszany przetarg czy całości czy na etapy? 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę  w sprawie  wyrażenia zgody na wycinkę 

drzew. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej 

zaliczenia dróg do kategorii drogi gminnej: nr 212056P droga powiatowa  nr 1580P 

Turza – granice działki 129/5, nr 212057P droga powiatowa 1580P Turza – granica 

działki 164, nr 212058P droga gminna nr 212059P – droga gminna  nr 212057P, nr 

212059P droga powiatowa 1580P – granica działki nr 156. Temat mówiła A. Bosacka, 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu : 

   ad 7.1 protokół z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 rok, 

który jest załącznikiem nr 3 do protokołu,  

 

   ad 7.2 projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego  

          wotum zaufania, którą przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 4 do protokołu,  
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   ad 7.3 projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, którą przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu,  

 

  ad  7.4  projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2019 rok, którą 

przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu,  
 

 ad 7.5  projekt uchwały w sprawie  założenia  Branżowej Szkoły II stopnia dla 

Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, który omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Projekt stanowi załącznik nr 7 do protokołu,  

 

 ad 7.6 projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i  

specjalnych na terenie powiatu wągrowieckiego, który omówiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…).Projekt był poddany konsultacjom społecznym i do 

przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. Projekt stanowi załącznik nr 8 do 

protokołu,  

 

 ad  7.7  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i 

rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Projekt został 

poddany konsultacjom społecznym. Do przedłożonego projektu nie wniesiono uwag. 

Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).Projekt stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu,  

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął  uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

zawieszenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii w  Gołańczy. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia 

obowiązków  dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Temat 

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

Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 4 za ,podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego 

p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Temat omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 
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Ad 11 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo Klubu Jeździeckiego „SOKÓŁ” w 

Damasławku wyrażając  zgodę na zmianę terminu realizacji zadania publicznego pn. 

„Regionalne zawody w skokach przez przeszkody (…)”.Temat omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Pismo stanowi  załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu gminnego 

programu ochrony środowiska. Temat przedstawiła M. Klessa, kierownik Wydziału 

Ochrony Środowiska (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia 

należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu  

COVID-19/F.H.ANKO Andrzej  Kowalski/. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz 

Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

 

Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od dochodzenia 

należności na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w 

związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-

19/ Stacja Muzyki Ewa Kamieniecka – Cyranek/. Temat przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo Burmistrza miasta Wągrowca, 

wyrażając zgodę  na dysponowanie częścią działki nr 1439/11 ( obręb Wągrowiec, 

gmina miejska Wągrowiec (…) ). Zarząd  prosi o wgląd dokumentacji po uzyskaniu  

wszystkich pozwoleń łącznie z Konserwatorem Zabytków .  

Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz  Powiatu. 

Pismo w przedmiotowej sprawie jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 

 

Ad 16 

Uwagi i wnioski nie zgłoszono.  

 

Ad 17 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień 18 czerwca o godz.12.00. 
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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       __________________________ 

 

 

 

 

 


