
PROTOKÓŁ NR 117/ 2020 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 08 października  2020 roku, 

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.13.20. 

  

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                       -  Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                   - Wicestarosta 

3.Jerzy Springer            - Członek Zarządu Powiatu 

4.Andrzej Wieczorek           - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

5.Danuta Królczyk                     - Skarbnik Powiatu 

6.Radosław Kubisz                    - Sekretarz Powiatu 

7.Karolina Krenz                       - kierownik  Wydziału Oświaty (…)  

8.Barbara Linetty                       - kierownik Wydziału OZ 

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 01 października 2020 roku. 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Ewy Kemnitz, dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu do reprezentowania 

Powiatu Wągrowieckiego -Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w 

Wągrowcu przed sądami powszechnymi w sprawie o zapłatę. 

5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej szkoły.                      

6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie 

indywidualne ucznia tej szkoły. 

7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora  ZS nr 2 w Wągrowcu o  wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 

8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o wyrażenie zgody na nauczanie 

indywidualne ucznia tej szkoły. 

9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS w Gołańczy o wyrażenie zgody na organizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia dla ucznia tej szkoły. 

10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmian w statucie 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, / który będzie skierowany do konsultacji 

społecznych/. 

11. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie „Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2021rok” /po konsultacjach społecznych/. 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania 

niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach 

podatkowych (MDR) w Powiecie Wągrowieckim i jego jednostkach 

organizacyjnych. 

13. Zapoznanie z projektem Tablicy pamiątkowej  z okazji 100. lecia PCK w Wągrowcu. 

14. Zapoznanie z Planem Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych  w sezonie 

2020/2021. 

15. Uwagi i wnioski.  

16. 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 01 października 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

podpisaniu umowy w sprawie dofinansowania modernizacji i wyposażenia nowej 

siedziby WTZ w Gołańczy, 

omawianie spraw związanych z przewozami kolejowymi i połączeń  PKP  na trasie 

Poznań -Wągrowiec, 

omawianie sytuacji i przeciwdziałania  w sprawie COVID-19 , 

omawianie spraw związanych z rozbudową szpitala powiatowego, 

propozycja zakupu namiotu z funduszu COVID-19, na co zarząd wyraził zgodę. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z dyrekcją SOSW w Wągrowcu  w sprawie  przeniesienia do pomieszczeń 

opuszczonych przez wychowanków POW ,  

omawianie sprawy związanej z przeniesieniem boiska przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

rozmowach z J. Fajkiel, dyrektorem POW  w sprawie pomieszczeń w Bursie Szkolnej 

nr 1, 

omawianiu  projektu budżetu na 2021 rok. 

 

 

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

Sportu i Turystyki. 

  

Ad 4 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Ewy Kemnitz, 

dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu do 

reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego -Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Wągrowcu przed sądami powszechnymi w sprawie o zapłatę. 

Temat przedstawiła K. Kreznz, kierownik Wydziału Oświaty (…).  

 

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 
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Ad 5 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu ,  

wyrażając  zgodę na indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej 

szkoły. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

  

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu, 

wyrażając zgodę  na  nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…).  

 

Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora  ZS nr 2 w Wągrowcu , 

wyrażając zgodę  na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo. Temat omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, 

wyrażając zgodę na  nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. Temat omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, 

wyrażając zgodę  na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla ucznia tej szkoły. Temat omówiła K. 

Krenz, kierownik Wydziału Oświaty(…). 

 

Wniosek jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,  który został  skierowany 

do konsultacji społecznych na okres 6 dni tj. od dnia 09.10.2020r. do dnia 14.10. 2020 

do godz. 15.00. Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia.  

 

Projekt jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 
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Ad 11 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie 

„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021rok” /po konsultacjach społecznych/. Do przedłożonego projektu 

uchwały organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag. Temat omówiła                          

B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia.  

 

Projekt jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

  

 

Ad 12 

Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie 

przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o 

schematach podatkowych (MDR) w Powiecie Wągrowieckim i jego jednostkach 

organizacyjnych. Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd zapoznał się  z projektem Tablicy pamiątkowej  z okazji 100. lecia PCK w 

Wągrowcu. Zarząd proponuje , aby na białej tablicy były ciemne napisy będą bardziej 

widoczne. Ponadto  napis Wdzięczni Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego był 

wygrawerowany wielkimi literami. Zarząd po naniesieniu uwag pozytywnie 

zaopiniował powyższy projekt Tablicy. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Projekt jest załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 14 

Zarząd zapoznał się z  Planem Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych  w sezonie 

2020/2021, przedłożonego przez dyrektora PZD R. Torza. Temat omówił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 

 

Plan zimowego utrzymania dróg jest załącznikiem nr 11 do protokołu. 

 

Ad 15 

Zarząd zapoznał się z pismem M. Osuch, Przewodniczącej Rady Powiatu, aby 

posiedzenie najbliższej sesji  Rady Powiatu odbyć w trybie zdalnym i prośba o opinię 

zarządu. Zarząd wyraża  pozytywną opinię , aby sesją odbyła się trybie zdalnym. 

Dyrektorzy szkół informację o stanie realizacji zadań oświatowych (…), również  winni 

złożyć w trybie zdalnym. Pismo jest załącznikiem nr 12 do protokołu. 

 

Więcej uwag i wniosków - nie zgłoszono.    
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Ad 16 

Następne posiedzenie  Zarządu  ustalono na dzień  15  października 2020 r. o  

godz.12.00.   

 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono. 

 

 

           Protokołowała 

      _________________ 

           /M. Substyk/                                   

                                                                                      Starosta Wągrowiecki 

                       ________________________ 

                                         /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                         Wicestarosta     

                        _________________________ 

                                    /Michał Piechocki /    

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak       __________________________ 

 

 

 

 


