
PROTOKÓŁ NR 106/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 06 sierpnia 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 8.30, zakończono o godz.9.30 
  

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.Danuta Królczyk                     - Skarbnik Powiatu 

6.Radosław Kubisz                    - Sekretarz Powiatu 

7.Edyta Owczarzak                    - dyrektor PCPR w Wągrowcu 

8.Karolina Krenz                       -  kierownik Wydziału Oświaty (…) 

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 29 lipca  2020 roku. 

3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Informacja na temat wniosków WTZ w Wągrowcu i w Gołańczy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

7. Zapoznanie z pismem dyrektora ZS nr 2 w sprawie rekrutacji uczniów na rok szkolny 

2020/2021. 

8. Uwagi i wnioski.  

9. 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 29 lipca  2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w:  

spotkaniu dotyczącym towarzyskiego pojedynku  w rzutach lotką dla hospicjum, oraz 

w rozmowach  w sprawie wynajmu pomieszczenia na  rzecz hospicjum, 
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spotkaniu z p. Łosińską - Matuszak radną Rady Miejskiej  w Wągrowcu w sprawie 

ścieżki rowerowej przy  ul. Rgielskiej, 

obchodach  Powstania Warszawskiego w Damasławku, 

omawianiu  spraw związanych  z funkcjonowaniem oświaty, 

spotkaniu z Komendantem PPSP w Wągrowcu  w sprawie nadania sztandaru dla 

jednostki 

 

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w I Powiatowym Gwieździstym Rajdzie 

Rowerowym „Powiatowa Setka” organizowanym przez  PTTK oraz Powiat 

Wągrowiecki. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat wniosków WTZ w Wągrowcu i w Gołańczy, 

którą przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Zarząd po zapoznaniu 

prosi o przedłożenie opinii Prezesa WTZ-ów na temat wniosków oraz o spotkanie z p. 

Prezes, celem omówienia  wniosków. 

Wnioski są załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 5 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie  zmian w budżecie 

powiatu na 2020 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4- za,  podjął ww. uchwałę:                          

J. Springer – za, T. Kranc - za,  A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie                

4 za,  podjął ww. uchwałę: J. Springer – za, T. Kranc - za, A. Wieczorek-za,                                    

R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd zapoznał się  z pismem dyrektora ZS nr 2 w sprawie rekrutacji uczniów na rok 

szkolny 2020/2021, które omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Zarząd po zapoznaniu pozytywnie zaakceptował przedłożone propozycje w  

omawianym  piśmie. 

Pismo jest załącznikiem nr 4 do protokołu. . 

 

Ad 8 

Zarząd zapoznał się  z pismem ZPP w sprawie naboru wniosków do XVIII edycji 

Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej . Temat będzie szerzej 

omawiany na kolejnym posiedzeniu zarządu. Pismo jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 



 3 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą aneksu do umowy  o zwrot dotacji z tytułu 

rozwiązania umowy z wykonawcą - inwestycja ZOZ w Wągrowcu. Wszystkie 

przychody łącznie z odsetkami mają podlegać zwrotowi na rachunek powiatu. 

Informacje przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji (…). 

Więcej uwag i wniosków - nie zgłoszono.  

Ad 9 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień  13  sierpnia  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       __________________________ 

 


