PROTOKÓŁ NR 139 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 11 lutego 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz. 14.30.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Michał Piechocki
3.Jerzy Springer
4.Andrzej Wieczorek
5.Robert Woźniak

-

Starosta Wągrowiecki
Wicestarosta
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu
Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
6.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
7.Robert Torz
- dyrektor PZD w Wągrowcu
8.Monika Rumińska
- referent w Wydziale Finansów
9.Justyna Krysztofiak
- referent w Wydziale Oświaty (…)
10.Agata Łasecka
- referent w Wydziale Oświaty (…)
11.Kinga Kluczyńska
- inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich (…)
12.Beata Jessa
- kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji (…)
13.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 04 lutego 2021 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu :
4.1 informacji o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za 2020
rok,
4.2 projektu uchwały przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i
bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2020 rok ,
4.3 projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok,
4.4 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu,
4.5 projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym
dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wągrowieckiego o zagrożeniach
związanych z masowymi szczepieniami mieszkańców powiatu wągrowieckiego,
4.6 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035,
4.7 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok .

5. Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w trybie
uproszczonym w ramach tzw. ,, małych grantów’’ przedstawionych na zarządzie w
dniu 28 stycznia br. oraz 04 lutego br.
6. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów” 2021.
7. Informacja dotycząca projektu pt. „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”.
8. Zapoznanie z ofertą edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022.
9. Informacja na temat pisma Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musolffa w
Wągrowcu .
10. Sprawozdanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2020.
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 04 lutego 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
podpisaniu umowy z wykonawcą budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS
nr 1 w Wągrowcu,
spotkaniu z dyrektorem ZS nr 2 w Wągrowcu w sprawie przygotowania roku
szkolnego,
spotkaniu z dyrektorem SOSW w Wągrowcu w sprawie ogólnej sytuacji szkoły i spraw
kadrowych,
zdalnym posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji,
organizacja pracy Starostwa .
Wicestarosta uczestniczył w:
omawianiu spraw drogowych w powiecie i sytuacji w drogownictwie,
podpisaniu umowy z wykonawcą budowy pełnowymiarowej hali sportowej przy ZS
nr 1 w Wągrowcu,
zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
spotkaniu z dyrektorem PZD w Wągrowcu,
wizji lokalnej drogi do Gołaszewa,
zdalnej konferencji Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w sprawie zmiany
siedziby Spółdzielni.
Członek zarządu J. Springer
Bezpieczeństwa i Komunikacji.

uczestniczył w

zdalnym posiedzeniu Komisji

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.
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Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.
Ad 4
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu :
4.1 informację o realizacji zadań Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu za
2020 rok. Temat omówił R. Torz, dyrektor PZD w Wągrowcu. Informacja jest
załącznikiem nr 1 do protokołu,
4.2 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i
bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2020 rok, który omówił R. Kubisz,
Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do protokołu,
4.3 projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu
Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok, który omówił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 3 do protokołu,
4.4 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały
jest załącznikiem nr 4 do protokołu,
4.5 projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym
dotyczącej przyjęcia uchwały przez Radę Powiatu Wągrowieckiego o zagrożeniach
związanych z masowymi szczepieniami mieszkańców powiatu wągrowieckiego, który
omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 5 do
protokołu,
4.6 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035, który przedstawiła
M. Rumińska, referent w Wydziale Finansów. Projekt jest załącznikiem nr 6 do
protokołu,
4.7 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok, który przedstawiła
M. Rumińska, referent w Wydziale Finansów. Projekt jest załącznikiem nr 7 do
protokołu.
Ad 5
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń do ofert zgłoszonych w
trybie uproszczonym w ramach tzw. ,, małych grantów’’ przedstawionych na zarządzie
w dniu 28 stycznia br. oraz 04 lutego br. Do zgłoszonych ofert nie wniesiono żadnych
uwag. Informację omówiła K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Zdrowia.
Informacja jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
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Ad 6
Zarząd pozytywnie rozpatrzył 1. ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym tzw.
„Małych Grantów” na 2021 rok . Jedna oferta została rozpatrzona negatywnie. Temat
przedstawiła K. Kluczyńska, inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia
warz z J. Krysztowiak, referentem w Wydziale Oświaty (…).
Złożone oferty są załącznikiem nr 9 do protokołu .
Ad 7
Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą projektu pt. „Profesjonalni zawodowi
Giganci w Wągrowcu”, którą przedstawiła B. Jessa, kierownik Wydziału Rozwoju (…)
wg. załącznika nr 10 do protokołu.
Ad 8
Zarząd zapoznał się i omawiał ofertę edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny
2021/2022. Zarząd po analizie i wniesieniu uwag pozytywnie zaakceptował ofertę
edukacyjną . Temat omówiła A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty (…). Oferta
edukacyjna szkół i placówek jest załącznikiem nr 11 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z informacją na temat pisma Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego
Niwarda Musolffa w Wągrowcu i po analizie jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył
prośbę Stowarzyszenia , wyrażając zgodę na dofinansowanie zakupu 2-ch
strzykawkowych pomp infuzyjnych dla Stowarzyszenia. Temat przedstawił T. Kranc,
Starosta Wągrowiecki.
Pismo jest załącznikiem nr 12 do protokołu
Ad 10
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok
2020, które przedstawił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki.
Sprawozdanie jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

Ad 11
Uwagi i wnioski- nie zgłoszono.

Ad 12
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 16 lutego o gdz. 10.00 i dnia 18
lutego o godz. 12.30.
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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

___________________________
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