
PROTOKÓŁ NR 113/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 17 września  2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 14.50 

  

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.Karolina Krenz                       - kierownik  Wydziału Oświaty (…) 

8.Beata  Korpowska                  - dyrektor PUP w  Wągrowcu 

9.Barbara Linetty                      -  kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich  Zdrowia 

10.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 10 września 2020 roku. 

3. Informacja Starosty   o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

4.1 projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 , 

4.2 projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych    na te zadania  w 2020 roku, 

4.3  projektu uchwały w sprawie  zmiany WPF na lata 2020-2032, 

4.4 projektu uchwały w sprawie zmiany  budżetu  powiatu na 2020 rok, 

4.5 projektu  uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, /który będzie skierowany do konsultacji 

społecznych/. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert na wybór realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata 2018-2022”. 

6. Wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego  i WPF na 2021 rok. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na utworzenie 

dodatkowego oddziału w Szkole Policealnej dla dorosłych. 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS w Gołańczy odnośnie wysokości kosztów wyżywienia w 

stołówce . 

9. Obchody Dnia Edukacji Narodowej. 

10. Zapoznanie z  pismem Newsweek Polska  o  udział w Konkursie „Społecznik Roku”.  
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11. Uwagi i wnioski.  

12. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu. 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad  posiedzenia Zarządu. 

 

Ad 2 

Przyjęto  protokół posiedzenia  Zarządu Powiatu z dnia 10 września 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w:  

wręczenie  certyfikatów dla Młodszych Ratowników WOPR, 

posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  m.in. w sprawie COVID-19, 

spotkaniu z p. Chudzińskim z Gdańska  w sprawie wydania tomiku wierszy , 

spotkanie z p. E. Roman  Prezesem Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”, która zajęła III 

miejsce w ogólnopolskim konkursie w kategorii  „Otwarty rynek pracy” 

posiedzeniu Kapituły Złota Pieczęć 2020 w sprawie organizacji Gali  i zdecydowano o 

odwołaniu tegorocznej imprezy, 

spotkaniu z p. W. Skrzypczak -  rzut lotką  

naradzie poświęconej kwestiom transportu publicznego w powiecie wągrowieckim, 

spotkaniu w Poznaniu i korekcie wniosku o dofinansowanie  remontu  ul. Antoniewskiej w 

Skokach, 

podpisaniu aktu notarialnego, 

spotkaniu z p. E. Kemnitz, dyrektorem SOSW w Wągrowcu, 

rozmowach w sprawie Pilotażu  Centrum Wsparcia  Doradczego . 4 gminy pozytywnie się 

odniosły do projektu. 

 

Ad 4 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 4.1 projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie 

od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, który omówiła B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu 

Pracy. Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu,  

ad 4.2 projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych    na te zadania  w 2020 roku, który omówiła E. Owczarzak, dyrektor 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

ad  4.3  projekt uchwały w sprawie  zmiany WPF na lata 2020-2032, który omówiła                       

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

ad 4.4 projekt uchwały w sprawie zmiany  budżetu  powiatu na 2020 rok, który omówiła                       

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 4 do protokołu, 

ad 4.5 projekt  uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 rok”. Zarząd skierował projekt do  konsultacji 

społecznych na okres 14 dni tj. od dnia 18.09.2020 do dnia 01.10.2020 do godz. 15.00. 

Projekt omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia .Projekt 

jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 
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Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia  otwartego konkursu ofert 

na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie 

wągrowieckim na lata 2018-2022”.Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd omawiał i pozytywnie zaopiniował wytyczne do opracowania projektu budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego  i WPF na 2021 rok .Szczegóły przedstawiła D. Królczyk ,Skarbnik 

Powiatu wg. załącznika nr 7 do protokołu.. 

 

Ad 7 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

utworzenie dodatkowego oddziału w Szkole Policealnej dla dorosłych. Temat omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek jest załącznikiem nr 8 do 

protokołu. 

 

A 8 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Z S w Gołańczy, wyrażając zgodę na 

zwiększenie kosztów wyżywienia w stołówce. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik 

Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Pismo jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd zdecydował, że w tym roku nie organizujemy uroczystego  Dnia Edukacji Narodowej. 

Ze względu na  braki finansowe z tytułu wpływów z CIT i PIT  nie będzie przyznanych  nagród  

w jednostkach, dla nauczycieli i  dla dyrektorów. Będą wypłacane nagrody jubileuszowe oraz 

odprawy. Środki finansowe  należy zabezpieczyć  na wynagrodzenia. Temat omawiała                          

K. Krenz, kierownik  Wydziału Oświaty (…).  

 

Ad 10 

Zarząd zapoznał się  z  pismem Newsweek Polska  o  udział w Konkursie „Społecznik Roku” . 

Temat omówił R.Kubisz,Sekretarz Powiatu. 

Pismo jest załącznikiem nr 10 do protokołu.  

 

Ad 11 

Uwag i wniosków - nie zgłoszono.  

 

Ad 12 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień 24 września 2020 r. o godz.11.30. 
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Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                      Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                              Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 

 

 


