
PROTOKÓŁ NR 112/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 10 września 2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.55. 

  

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.Dariusz Przesławski               -  kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa 

9.Agata Łasecka                        -  referent w  Wydziale Oświaty (…) 

10.Beata Żołnierowicz              -  dyrektor DPS w Srebrnej Górze 

11.Przemysław Bury                 -  dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

12.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 28 sierpnia 2020 roku. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Srebrnej Górze  do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu 

„Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020”. 

5. Informacja na temat przetargu dotyczącego rozbudowy szpitala.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisku. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pani Iwonie Muszyńskiej - Synoradzkiej-

dyrektorowi  Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. Stanisława Kulińskiego w  Wągrowcu  

upoważnienia do składania  oświadczeń woli w sprawach związanych z programem 

Erasmus+ w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie . 

9. Zapoznanie z pismem po. dyrektora MOS w Gołańczy o wyrażenie zgody na odwołanie 

obchodów 10.lecia istnienia placówki. 

10. Zapoznanie z pismem dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu  o odwołaniu  uroczystości 

związanych z obchodami 100 rocznicy oddania budynku szkoły młodzieży polskiej. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wągrowiecka Grupa Zakupowa. 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 

01.01.2021r. do 31.12.2022r.” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

12. Organizacja Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 2020”. 

13. Informacja na temat projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego. 
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14. Uwagi i wnioski.  

15. 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 28 sierpnia 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w:  

zawieszeniu wiechy  budowanego zaplecza technicznego PKP w Wągrowcu, 

spotkaniu z dyrektorami szkół w sprawach organizacyjnych w szkołach , 

rozmowach dotyczących III Ogólnopolskiego święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”- dożynki ,które 

odbędą się 13 września br. w Pólku pod Bralinem, 

spotkaniu z P. Majchrzakiem, Wójtem Gminy Wągrowiec  w sprawie remontowanej drogi w 

m. Siedleczko, 

otwarciu ofert przetargowych  na inwestycje szpitala powiatowego.  

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkanie z przedstawicielami Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, która zajęła III miejsce 

w ogólnopolskim konkursie w kategorii  „Otwarty rynek pracy”, 

rozmowach dotyczących III Ogólnopolskiego święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”- dożynki ,które 

odbędą się 13 września br. w Pólku pod Bralinem, 

spotkaniu w sprawie  nadania sztandaru dla PPSP w Wągrowcu,  

spotkaniu w wójtami Wapna i Damasławka w sprawie projektu - samorządy zagrożone 

marginalizacją. 

 

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze  do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z 

realizacją projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”. Temat przedstawiła B. Żołnierowicz, 

dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przetargu dotyczącego rozbudowy szpitala, którą 

przedstawili P. Bury, dyrektor szpitala i K. Wąsiewicz, kierownik  ds.  inwestycji. Dyrektor 

poinformował, że  wpłynęły trzy oferty. Najniższą cenowo ofertę złożyła  - firma Wegner.  

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął  uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy użyczenia, którą omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
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Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w rejonie ul. Wągrowieckiej                               

w Mieścisku. Temat przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i 

Budownictwa. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia pani Iwonie Muszyńskiej - 

Synoradzkiej-dyrektorowi  Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. Stanisława Kulińskiego w  Wągrowcu  

upoważnienia do składania  oświadczeń woli w sprawach związanych z programem Erasmus+ 

w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie . Temat przedstawiła                                 

A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty (…). 

Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

Ad 9 

Zarząd zapoznał się z pismem po. dyrektora MOS w Gołańczy o wyrażenie zgody na odwołanie 

obchodów 10.lecia istnienia placówki. Zarząd pozytywnie odniósł się do powyższego pisma. 

Temat omówiła A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty (…).Pismo jest załącznikiem nr 5 do 

protokołu.  

Ad 10 

Zarząd zapoznał się  z pismem dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu  o odwołaniu  uroczystości 

związanych z obchodami 100 rocznicy oddania budynku szkoły młodzieży polskiej, które 

omówiła A. Łasecka referent w Wydziale Oświaty (…).Pismo jest załącznikiem nr 6 do 

protokołu. 

Ad 11 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wągrowiecka 

Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie 

od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Temat 

przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Ad 12 

Zarząd omawiał temat dotyczący organizacji Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota 

Pieczęć 2020”. Zarząd proponuje , aby ze względu na sytuację Covid-19 i zachowaniu 

bezpieczeństwa uczestników w tym roku odstąpić od organizacji Gali. Zarząd proponuje 

spotkanie z Kapitułą Złotej Pieczęci i ustaleniu działań. 

Ad 13 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego, jest 

to ogólnopolski  projekt , w którym brane są pod uwagę gminy, które są marginalizowane.                   

U Nas w powiecie  wpisują się takie gminy jak  Damasławek i  Wapno. Zarząd rekomenduje 

przystąpienie do powyższego projektu. Temat przybliżył R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 
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Ad 14 

Uwag i wniosków - nie zgłoszono.  

 

Ad 15 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień  17 września  o godz.13.00. 

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                      Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                              Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 

 


