
PROTOKÓŁ NR 103/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 16 lipca 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 13.00. 
  

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.Radosław Kubisz                       - Sekretarz Powiatu 

7.Przemysław Bury                      - dyrektor  ZOZ w Wągrowcu  

8.Karolina Krenz                          - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

9.Róża Spychała                           - dyrektor ZS w Gołańczy 

10.Lucyna Ostapiuk                     - specjalista w PCPR w Wągrowcu 

11.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 09 lipca  2020 roku. 

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

4. Informacja na temat zaawansowania prac związanych z prowadzoną inwestycją w 

szpitalu. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do realizacji Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „ Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

6.1 projektu uchwały 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,/po konsultacjach  społecznych/, 

6.2 projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji budżetu 

obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego ,/po konsultacjach społecznych/, 

6.3 w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia składu osobowego 

Komisji Rewizyjnej oraz  wyboru jej Przewodniczącego, 

6.4 w sprawie  zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  powołania i ustalenia 

składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, określenia przedmiotu 

jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego, 
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6.5 projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki 

Winieckiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry 

Romel - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny 

Kurasz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty 

Schwermer - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Damiana 

Woźniaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony 

Mielcarek - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny 

Owusu - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Mai 

Denisewicz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra 

Lochyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza 

Adamowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

17. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS w Gołańczy z prośbą o akceptację realizacji 

projektu pt. „praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy”. 

18. Informacja o naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

19. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

rozstrzygnięcie przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (…) w sezonie  

zimowym 2020/2021. 

20. Uwagi i wnioski.  

21. 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 09 lipca  2020 roku. 
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Ad 3 

Starosta uczestniczył w:  

wspólnym spotkaniu z przedstawicielami PKS Piła,  

Konwencie  powiatów województwa wielkopolskiego, 

omawianiu spraw związanych z funkcjonowaniem  jednostek organizacyjnych. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

rozmowach  z p. L. Pilc w sprawie organizacji biegów sportowych, 

spotkaniu z dyrektorem PZD  w sprawie  remontów dróg z funduszu dróg 

samorządowych, 

wspólne spotkanie w sprawie  uruchomienia połączeń PKS-ów z Piły, 

walnym zebraniu Stowarzyszenia Komunikacja,  

przygotowaniu oceny raportu ZOZ w Wągrowcu,  

spotkaniu w ZS nr 1w Wągrowcu  w sprawie naprawy  dachu , 

wizji lokalnej w SOSW  - wymiana  dachu  na budynku , 

Konwencie Powiatów . 

 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w spotkaniu z mieszkańcami Osady  w 

Wągrowcu w sprawie  spowolnienia ruchu. 

 

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

Sportu i Turystyki. 

 

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

Sportu i Turystyki. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat zaawansowania prac związanych z 

prowadzonymi  inwestycjami w szpitalu.  

Starosta prosi dyrekcję ZOZ  o informację  o projekcie zastępczym. Dyrektor  

poinformował ze projekt zastępczy wraz  z pozwoleniami na budowę będzie gotowy               

na początku września br. 

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do realizacji Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu „ Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Temat 

przedstawiła L. Ostapiuk, specjalista w PCPR w Wągrowcu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 
Ad 6 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 6.1 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 

2019 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem 
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lub zarządzającym jest Powiat Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków, który był skierowany do konsultacji  społecznych. Do 

przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag. Temat przedstawił 

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

ad 6.2 projekt  uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Powiatu 

Wągrowieckiego w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 

budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego, który był skierowany do 

konsultacji  społecznych. Do przedłożonego projektu uchwały nie wniesiono 

żadnych uwag. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu, 

ad 6.3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały  w sprawie powołania i  ustalenia 

składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz  wyboru jej Przewodniczącego, który 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do 

protokołu,  

ad 6.4  projekt chwały w sprawie  zmiany uchwały nr IV/33/2019  w sprawie  

powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa  i Komunikacji, 

określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego, który 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do 

protokołu,  

ad 6.5 projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu, który omówił Wicestarosta 

M. Piechocki. Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Agnieszki Winieckiej - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Aleksandry Romel - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Anny Kurasz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty 

(…).Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Beaty Schwermer - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu 
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Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pana Damiana Woźniaka - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Iwony Mielcarek - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Katarzyny Owusu - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 13 do protokołu. 

Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pani Mai Denisewicz - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

Ad 15 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pana Piotra Lochyńskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans 

na stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału 

Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

Ad 16 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej 

dla Pana Tomasza Adamowskiego - nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o 

awans na stopień nauczyciela mianowanego. Temat  omówiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty (…).Uchwała jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

Ad 17 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZS w Gołańczy,  

wyrażając akceptację na realizację projektu pt. „praktyki zagraniczne we Włoszech 

szansą na rozwój zawodowy”. Temat przybliżyła R. Spychała, dyrektor ZS w Gołańczy 

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

Pismo w powyższej sprawie jest załącznikiem nr 17 do protokołu. 
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Ad 18 

Zarząd zapoznał się informacją o naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i 

ponowił złożenie wniosków na ul. Antoniewską w Skokach i ul. Grzybowa w 

Wągrowcu. Temat omówiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i 

Transportu Publicznego. 

Ad 19 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu , 

wyrażając zgodę na rozstrzygnięcie przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

(…) w sezonie  zimowym 2020/2021. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Pismo jest załącznikiem nr 18 do protokołu. 

Ad 20 

Uwag i wniosków- nie zgłoszono. 

Ad 21 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień 23  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       __________________________ 


