PROTOKÓŁ NR 143 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 marca 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 11.00, zakończono o
godz.13.20.
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.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
7.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
8.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
9.Dariusz Przesławski
- kierownik Wydziału Architektury i
Budownictwa
10.Kinga Kluczyńska
- inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich i
Zdrowia
Porządek obrad Zarządu Powiatu Wągrowieckiego:
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie
porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 25 lutego 2021 roku.
3. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
4. Informacja w sprawie uwag i zastrzeżeń do oferty zgłoszonej w trybie
uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”, przedstawionej na
zarządzie w dniu 25.02.2021.
5. Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW”
2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Mieścisko - Gorzewo - część A.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub rozkładania na raty
spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom
organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulgą stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych - /projekt będzie skierowany do
konsultacji społecznych /.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia
dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok,
według szczegółowości klasyfikacji budżetowej .
9. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w
posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
10. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody
na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg
powiatowych”.
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 25 lutego 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w: spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia
„Rehabilitacja” oraz WTZ w Gołańczy i Wągrowcu. Podczas spotkania
omówiono plany finansowe jednostek.
Wicestarosta uczestniczył w: wizji lokalnej na terenie Bursy Szkolnej w
Wągrowcu w związku z wnioskiem o wymianę na remont ogrodzenia,
w spotkaniu z dyrekcją ZS nr 2 w Wągrowcu w związku z optymalizacją
zużycia energii eklektycznej.
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń do oferty
zgłoszonej w trybie uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”,
przedstawionej na zarządzie w dniu 25.02.2021. Do przedłożonej oferty nie
wniesiono żadnych uwag. Temat omówiła K. Kluczyńska, inspektor w
Wydziale Sprawa Obywatelskich i Zdrowia.
Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „MAŁYCH GRANTÓW” 2021
omówiła pod względem oceny formalnej insp. K. Kluczyńska, pod względem
merytorycznym kier. K. Krenz. Zarząd po zapoznaniu się z ofertami nie
przyznał dofinansowania. W przypadku zadania pn.: „OPERETKA NA WYNOS
!” realizacja jest utrudniona ze względu na stan epidemii. W przypadku
zadania: „TRENING ASERTYWNYCH ZACHOWAŃ – REALIZACJA
WARSZTATÓW ONLINE W SZKOŁACH” grupa docelowa dotyczyła
młodzieży ze szkół podstawowych. Zestawienie ofert są załącznikiem nr 2 do
protokołu.
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Ad 6
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mieścisko - Gorzewo część A. Temat omówił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i
Budownictwa. Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu lub
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego
jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w
przypadkach, w których ulgą stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazanie organów do tego uprawnionych. Projekt zostanie skierowany do
konsultacji społecznych - od dnia 08 marca br. do dnia 15 marca br. do
godz.15.00. Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt
uchwały jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 8
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
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 5 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie likwidacji środka trwałego
będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Temat
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do
protokołu.
Ad 10
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w
Wągrowcu , wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych”. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz
Powiatu. Wniosek stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
Ad 11
Wicestarosta przedstawił propozycje pisma, które skierowane zostanie do
Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie remontu drogi powiatowej w
Olesznie oraz do Dyrektora Bursy Szkolnej w Wągrowcu w sprawie wymiany
ogrodzenia.
Pisma stanowią odpowiednio załącznik nr 8 i 9 do protokołu.
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Ad 12
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 11 marca 2021 r. o godz.
12.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołował
_________________
/R. Kubisz /
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/
Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jerzy Springer

_________________

Andrzej Wieczorek __________________
Robert Woźniak

__________________
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