
PROTOKÓŁ NR 102/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 09 lipca 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 10.50 
  

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.Beata Korowska                        - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  

8.Anna Bosacka                            - kierownik Wydz. Gospodarki Nieruchomościami 

9.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 02 lipca  2020 roku. 

3. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 815/2018 Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 04 października 2018 roku w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  upoważnienia do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego projektu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 171/2019 Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania oświadczeń 

woli w sprawach związanych  z  projektem „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez 

PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz do realizacji tego 

projektu. 

6. Decyzja zarządu w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektów  uchwał; 

7.1 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami 

inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej, 

7.2 w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032, 
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7.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

7.4 w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych 

przystanków,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych/, 

7.5 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 

określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla 

Powiatu Wągrowieckiego ,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych/. 

8. Informacja o działalności za 2019 rok Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. 

9. Uwagi i wnioski.  

10. 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 02 lipca  2020 roku. 

 

Ad 3 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkanie  w sprawie  linii kolejowej do Czarnkowa, 

niedzielnym turnieju szachowym w Wapnie,  

narada z wójtami i burmistrzami powiatu wągrowieckiego, 

walnym zebraniu Spółdzielni Socjalnej  „Wspólny Sukces” w Wągrowcu, 

wizji lokalnej  modernizowanej  kotłowni w ZS w Gołańczy. 

 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 815/2018 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 października 2018 roku w sprawie 

udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu  upoważnienia do 

złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego 

projektu. Temat przedstawiła B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 171/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych  z  projektem „Aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 
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6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz do realizacji tego 

projektu. Temat przedstawiła B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu. Uchwała jest 

załącznikiem nr 2 do protokołu. 

Ad 6 

Zarząd  jednomyślnie 4 za zdecydował o pozytywnej Decyzji w sprawie przekazania w 

trwały zarząd nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego. Temat przedstawiła A. Bosacka, kierownik Wydziału 

Nieruchomościami. Projekt Decyzji jest załącznikiem nr 3 o protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekty uchwał; 

 

ad7.1 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami 

inwestycyjnymi na ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej, który omówiła A. Bosacka, 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Projekt jest załącznikiem nr 4 do 

protokołu, 

 

ad 7.2 w sprawie zmiany WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2020-2032 , który 

omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu, 

 

ad 7.3 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, , który omówiła D. 

Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu, 

 

ad 7.4 w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 

Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków ,/który 

będzie skierowany do konsultacji społecznych  na okres  od dnia 09 lipca 2020 do dnia 

15 lipca  2020 roku do godz. 15.00. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Projekt jest załącznikiem nr 7 do protokołu,  

 

7.5 w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie określenia 

zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu 

Wągrowieckiego ,/który będzie skierowany do konsultacji społecznych   na okres  od 

dnia 09 lipca 2020r. do dnia 15 lipca 2020 roku do godz. 15.00. Temat przedstawił R. 

Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 8 do protokołu.  

 

Ad 8 

Zarząd zapoznał się z informacją o działalności za 2019 rok Spółdzielni Socjalnej 

„Wspólny Sukces”. Temat przedstawił Wicestarosta M. Piechocki. Informacja jest 

załącznikiem nr 9 do protokołu. 
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Ad 9 

Zarząd pozytywnie odniósł się do przystąpienia uczestnictwa w projekcie  „Rowerem 

przez Wielkopolskę”. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Więcej uwag i wniosków- nie zgłoszono. 

 

Ad 10 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień 16  lipca  o godz.9.00. 

 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                           Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

 

                                                                                         Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

 

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 


