
PROTOKÓŁ NR 101/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 02 lipca 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 10.30. 
  

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.Karolina Krenz                          - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

9.Anna Bosacka                            - kierownik Wydz. 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 25  czerwca  2020 roku. 

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

4. Zaopiniowanie na sesje Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na dokonanie darowizny  nieruchomości  zajętych pod ul. Lipową w Wągrowcu. 

5. Przedstawienie informacji dotyczącej przekazania w drodze darowizny działek 

zajętych pod ul. Leśną, Rzeczną i Berdychowską w Wągrowcu. 

6. Przedstawienie treści pism złożonych przez Państwo K i K. Mazurek z Łosińca. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie 

elektronicznej dzienników lekcyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. 

Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia. 

9. Zapoznanie z zapytaniami radnego B. Fleminga złożonych do dyrekcji ZOZ w 

Wągrowcu. 

10. Rozpatrzenie pisma Burmistrza miasta Wągrowca o partycypowanie w kosztach 

zadania pn.: „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych 

nasadzeń  przed budynkiem UM w Wągrowcu „(…). 

11. Uwagi i wnioski.  

12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 
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Ad 2 

Przyjęto bez uwag  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia 25 czerwca  2020 

roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, 

pożegnaniu ks. wikariusza w Damasławku, 

spotkaniu poetycko-muzycznym wspomnienie Joanny Drażby w Łeknie, 

spotkaniu z wójtem  Budzynia, 

spotkaniu z dyrekcją ZOZ w Wągrowcu, 

prace związane z funkcjonowaniem  Starostwa. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z Posłem  RP G. Piechowiakiem,  

podpisaniu umowy na realizację projektu unijnego „Giganci (…)”, 

spotkaniu z  dyrektorem ZOZ w Wągrowcu, 

spotkaniu poetycko-muzycznym wspomnienie Joanny Drażby w Łeknie, 

spotkaniu z dyrekcją SOSW w Wągrowcu w sprawie   remontu dachu, 

spotkaniu z wójtem Budzynia , 

wizji w Zespole Szkół  w Gołańczy w sprawie modernizacji kotłowni 

spotkanie w MOS  w Gołańczy w sprawie  naboru , 

wizja lokalna w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu w sprawie pokrycia dachu na hali 

sportowej. 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zakończeniu roku szkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 2 w Wągrowcu i w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny  nieruchomości  zajętych pod ul. Lipową w 

Wągrowcu. Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami. 

Projekt stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z  informacją dotyczącą  przekazania w drodze darowizny działek 

zajętych pod ul. Leśną, Rzeczną i Berdychowską w Wągrowcu . Zarząd po analizie  

prosi o przygotowanie projektu uchwały na sesję w miesiącu lipcu br. celem 
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uregulowania pod względem prawnym przedmiotowych ulic. Temat omówiła A. 

Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Informacja jest 

załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z  treścią pism złożonych przez Państwo K i K. Mazurek z Łosińca. 

Pisma omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki  Nieruchomościami. 

Pisma sa załącznikiem nr 3 do protokołu.  

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na prowadzenie 

wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. Temat omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

 Od godz. 10.15 zarząd obraduje w 4-ro osobowym składzie. Z posiedzenia wyszedł 

Wicestarosta M. Piechocki. 

Ad 8 

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

umowy użyczenia. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd zapoznał się  z zapytaniami radnego B. Fleminga złożonych do dyrekcji ZOZ w 

Wągrowcu wg. załącznika nr 6 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  pismo Burmistrza miasta Wągrowca o partycypowanie 

w kosztach zadania pn.: „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych 

nasadzeń  przed budynkiem UM w Wągrowcu „(…). Zarząd zdecydował o przekazaniu  

zobowiązań i  nakładów finansowych  do Urzędu Miejskiego. Pismo omówił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 11 

Uwagi i wnioski- nie zgłoszono. 

 

Ad 12 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień 09  lipca  o godz.9.00. 
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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       __________________________ 

 

 


