
PROTOKÓŁ NR 124/ 2020 

zdalnego posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 12 listopada  2020 roku, 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 13. 50. 

  

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.Anna Bosacka                        -  kierownik Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami 

9.Przemysław Bury                   -  dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

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 05 listopada 2020 roku. 

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

4. Informacja na temat  przebiegu inwestycji  dotyczącej zadania pn. „Rozbudowa i 

dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitalnego w 

Wągrowcu”. 

5. Sytuacja szpitala w zakresie realizacji świadczeń dla pacjentów wymagających 

lecenia z powodu COVID-19 oraz komunikacji z Urzędem Wojewódzkim i NFZ. 

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

6.1 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład 

Rentgenodiagnostyki  w Wągrowcu, 

 6.2 projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego przez Specjalistyczny Gabinet Lekarski-Jacek Żak, 

 6.3 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Wągrowieckiego, 

6.4 projektu  uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Wągrowcu, 

6.5 projektu  uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 

6.6  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Wągrowieckiego na 

lata  2021-2035. 
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8. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. 

Karola Libelta w Gołańczy umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku 

przy ul. Walki Młodych 35 w Gołańczy na rzecz Indywidualnej Praktyki 

Pielęgniarskiej Marii Pietrowskiej. 

10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody 

na darowiznę nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego na 

rzecz Gminy Miejskiej   Wągrowiec. 

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 05 listopada 2020 roku. 

 

Ad 3 

Starosta uczestniczył w: 

omawianiu i organizacji spraw związanych  z oświatą , a także omawiał kwestie złożenia 

wniosków  na laptopy do kształcenia  młodzieży, 

omawianiu inwestycji drogowych z p. R. Torzem, dyrektorem Powiatowego Zarządu 

Dróg w Wągrowcu, 

omawianiu spraw szpitala  i sytuacją związaną z COVID-19, 

wraz z radną powiatową I. Szewczykowską  złożyli  wiązankę  kwiatów  pod pomnikiem  

w Damasławku w hołdzie ofiarom II wojny światowej  z okazji Dnia Niepodległości. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

pracach związanych z oceną Programu naprawczego  ZOZ w Wągrowcu, 

komisji w PUP w Wągrowcu , oceniającej wnioski o przyznanie dotacji na działalność 

gospodarczą i utworzenie nowych miejsc pracy, 

spotkaniu z E. Rożnowską, dyrektorem PBP w Wągrowcu , w sprawie wypożyczania 

książek z Biblioteki, 

pracach nad przygotowaniem przetargu hali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

pracach nad konstruowaniem budżetu na 2021 oraz zadania drogowe – przygotowanie 

dokumentacji,  

wraz ze Starostą w rozmowie z dyrektorem  SOSW w sprawie dodatkowych środków 

finansowych na  prace  związane z odnawianiem pomieszczeń,  

omawianiu i organizacji spraw związanych  z oświatą , a także omawiał kwestie złożenia 

wniosków  na laptopy do kształcenia  młodzieży, 

wraz z burmistrzem miasta Wągrowca złożył  wiązankę  pod pomnikiem Powstańców 

Wielkopolskich  z  okazji Dnia Niepodległości. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek wraz z p. W. Osuch złożyli wiązanki kwiatów pod 

pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w Gołańczy z okazji Dnia Niepodległości. 
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Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w koncercie on-line „Dla Niepodległej” 

zorganizowanym  przez Gminę wiejską  Wągrowiec. 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat  przebiegu inwestycji  dotyczącej zadania pn. 

„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitalnego 

w Wągrowcu”, którą przedstawił P. Bury, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu. Prace trwają wg. harmonogramu inwestycyjnego, który  został przesłany.  

Kwestia remontu i modernizacji kuchni to  temat zamknięty ponieważ kuchnia już 

funkcjonuje. Harmonogram inwestycyjny jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

Dyrektor został zapytany jak wygląda  sytuacja zakupu sprzętu  z dodatkowych 

środków, które ZOZ otrzymał od Rady Powiatu. Dyrektor poinformował, że w tym 

miesiącu zostanie ogłoszony przetarg. 

Zdaniem zarządu zbyt długo to trwa i  jest niezadowolony z opieszałości służb.  Starosta 

prosi  o harmonogram zakupów  przez  wykonawcę i kiedy to zrobi. Zarząd jest również 

zaniepokojony  nadzorem nad inwestycją.  

 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z informacją o sytuacji szpitala w zakresie realizacji świadczeń dla 

pacjentów wymagających leczenia z powodu COVID-19 oraz komunikacji z Urzędem 

Wojewódzkim i NFZ, którą przedstawił P. Bury, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu. W szpitalu jest  10 łóżek obserwacyjnych na COVID-19, drożność 

systemu się dość poprawiła jednakże występują braki kadrowe. Zespoły karetek 

ograniczone  ponadto szpital otrzymał pomoc  materiałową. Jeśli chodzi o kontakt z 

NFZ  to jesteśmy  w bieżącym kontakcie. Należy pismo skierować z  informacją  do  

NFZ i Wojewody, że jesteśmy w trakcie przebudowy i  remontu szpitala. Szpital jest 

gotowy do Covid-19,  ale szpital prosi o wsparcie kadrowe. 

Zdaniem Zarządu  wizyta przedstawicieli z NFZ w szpitalach  powiatach dałaby szersze 

pojęcie o sytuacji w szpitalach. 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 6.1 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład 

Rentgenodiagnostyki  w Wągrowcu , który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

Projekt jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu,– Sekretarz  R. Kubisz, 

 

ad 6.2 projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

lokalu użytkowego przez Specjalistyczny Gabinet Lekarski-Jacek Żak, który 

przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 3 do niniejszego 

protokołu,– Sekretarz  R. Kubisz, 

 

ad 6.3 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

Wągrowieckiego, który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 4 do niniejszego protokołu, 
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ad 6.4 projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej Wągrowcu, który przedstawił Wicestarosta M. Piechocki. Projekt 

jest załącznikiem nr 5 do niniejszego protokołu, 

 

ad 6.5  projekt  uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, który przedstawił Wicestarosta M. Piechocki. Ze 

względu na sytuację pandemii, Zarząd proponuje czasowo nie powoływać 

przedmiotowej komisji. Jeżeli zajdzie konieczność  to   w późniejszym terminie komisja 

zostanie powołana. Projekt jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu,  

 

ad 6.6  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, który 

przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 7 do 

niniejszego protokołu, 

 

Ad 7 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia projektu 

WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2021-2035. Zarząd Powiatu jednomyślnie                

5 za,  podjął ww. uchwałę: J. Springer – za, T. Kranc - za, M. Piechocki- za,                                

A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 8  do protokołu. 

 

Ad 8 
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie projektu uchwały 

budżetowej na 2021 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę:                      

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

Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu. 

 

Ad 9 
Zarząd, jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

przez Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy umowy użyczenia lokalu 

znajdującego się w budynku przy ul. Walki Młodych 35 w Gołańczy na rzecz 

Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej Marii Pietrowskiej. Temat omówiła A. Bosacka, 

kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Uchwała jest załącznikiem nr 10 

do protokołu. 

Ad 10 

Zarząd jednomyślnie  pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości  stanowiącej własność 

Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej   Wągrowiec, którą przedstawiła 

A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

Projekt jest załącznikiem nr  11 do protokołu. 

 

Ad 11 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  
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Ad 12 

Następne  zdalne  posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 19 listopada  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       __________________________ 

 

 

 

 

 

 


