PROTOKÓŁ NR 148 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 01 kwietnia 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz.10.00
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.Przemysław Bury
- dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
8.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia
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 30 marca 2021 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Informacja na temat szczepień przeciw COVID-19.
5. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji ,,Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”.
6. Informacja na temat zawiadomienia w sprawie ZOZ przez p. A.W.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
8. Uwagi i wnioski.
9. 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 30 marca 2021 roku.
Ad 3
Starosta informację o pracy między posiedzeniami zarządu omówi na
kolejnym posiedzeniu .

Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją na temat szczepień przeciw COVID-19 oraz o
dostosowaniu szpitala do wymogów związanych z COVID-19, którą przybliżył
P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Pan dyrektor poinformował, że szpital
będzie dostosowywał oddziały celem zabezpieczenia o 45 łóżek więcej i które
piętra będą w szpitalu przekształcone na oddział covidowy. Poinformował
również o zabezpieczeniu kadry .
Ad 5
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie sprawozdania z realizacji
,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”. Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 6
Zarząd zapoznał się z informacją na temat zawiadomienia w sprawie ZOZ przez
p. A.W., które omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zdrowia. Ustalono, że Zarząd jako organ wykonawczy zatwierdzi odpowiedź
na w/w zawiadomienia na jednym z kolejnych posiedzeń. Pismo p. A.W. jest
załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 7
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 4 za, podjął ww. uchwałę: J. Springer - za, T.
Kranc - za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 8
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 9
Następne zdalne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 08 kwietnia 2021
r. o godz.8.00.
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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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