
PROTOKÓŁ NR 110/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 26 sierpnia 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 11.20. 

  

 

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. Robert Torz   - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

8. Kinga Basiura - podinspektor w Wydziale Organizacyjnym, 

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 sierpnia 2020 roku. 

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

4. Informacja o stawkach za zajęcie pasa drogowego. 

5. Rozpatrzenie pisma dyrektora PCPR w sprawie wyrażenia zgody na zmianę stawek 

za wydane orzeczenie o niepełnosprawności. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu 

opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

9. Uwagi i wnioski.  

10. 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 25 sierpnia 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta, Wicestarosta oraz członkowie Zarządu uczestniczyli w wizji dróg związanych 

z przeprowadzanymi inwestycjami.  

 

Ad 4 

Zarząd Powiatu w związku z pismem Gminy Wągrowiec zapoznał się z informacją             

o stawkach za zajęcie pasa drogowego. Gmina uważa, że te koszty są zbyt wysokie. 

Sprawę przedstawił R. Torz, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, który wyjaśnił, że 

idealnym rozwiązaniem byłoby, aby jak najwięcej tych urządzeń było umieszczanych 

poza pasem drogowym. W przypadku przebudowy lub rozbudowy potrzeba jest 

przenoszenia tych urządzeń i to są dla powiatu koszty. Powiatowy Zarząd Dróg pilnuje, 

aby w decyzjach lokalizacyjnych były zamieszczone warunki, jakie musi spełnić 

inwestor, m.in. wykop co najmniej metr poniżej konstrukcji drogi lub rowu. Zdaniem 

dyrektora wysokość stawek nie odstępuje od wysokości w innych powiatach. Ponadto 

wpływy stanowią dochód powiatu. Decyzją Zarządu Powiatu jest, aby utrzymać 

obowiązujące stawki. 

 

Ad 5 
Zarząd Powiatu po rozpatrzeniu pisma dyrektora PCPR wyraził zgodę na zmianę stawek 

za wydane orzeczenie o niepełnosprawności do końca roku 2020. Sprawę przedstawiła 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Ad 6 
Zarząd Powiatu jednogłośnie (5 za) podjął uchwałę w sprawie przedstawienia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego o kształtowaniu 

się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 

2020 roku. Głosowanie: T. Kranc – za, M. Piechocki – za, J. Springer – za,                            

A. Wieczorek – za, R. Woźniak – za. Uchwałę omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 7 
Zarząd Powiatu jednogłośnie (5 za) podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na 2020 rok. Głosowanie: T. Kranc – za, M. Piechocki – za, J. Springer – 

za, A. Wieczorek – za, R. Woźniak – za. Uchwałę omówiła D. Królczyk, Skarbnik 

Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd Powiatu jednogłośnie (5 za) podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały                        

w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Głosowanie: T. Kranc – za,                

M. Piechocki – za, J. Springer – za, A. Wieczorek – za, R. Woźniak – za. Uchwałę 

omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 
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Ad 9 

Uwag i wniosków nie zgłoszono.  

Po dokonanej na poprzednim spotkaniu wizji lokalnej dróg, Zarząd zwrócił uwagę, aby 

w momencie przygotowywania się do dokumentacji, zwrócić uwagę na drogi: 

Czekanowo-Przysieczyn, Kopaszyn-Grylewo, Gołańcz-Rybowo, Czerlin, Smuszewo-

Podolin, Popowo–Kuszewo, Rakojady–Kuszewo, Popowo Kościelne–Kuszewo, 

Rąbczyn–Mirkowice, Budziejewo, chodnik w Wieli, chodnik na ul. Rgielskiej                         

w Wągrowcu. 

Ad 10 

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 28 sierpnia na godz. 9.00 jako 

posiedzenie wyjazdowe i 3 września o godz. 12.00. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

            Protokołowała 

      _________________ 

             /K. Basiura/                                                                                                                            

 

       Starosta Wągrowiecki     

                      _________________________ 

                                     /Tomasz Kranc/    

 

                                                                                         Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                    /Michał Piechocki/    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 


