PROTOKÓŁ NR 155 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 13 maja 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz.11.50.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Jerzy Springer
3.Andrzej Wieczorek
4.Robert Woźniak

- Starosta Wągrowiecki
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
6.Lucyna Kotarba
- główna księgowa Starostwa
7.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i
Zdrowia
8.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty ,Kultury i Sportu
9.Małgorzata Klessa
- kierownik Wydziału Ochrony, Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa
10.Monika Rumińska
- sam. ref. w Wydziale Finansów
11.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 06 maja 2021 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:
4.1 projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Wągrowieckiego wotum zaufania,
4.2 projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Wągrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
4.3 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za
2020 rok,
4.4 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu
Wągrowieckiego/po konsultacjach społecznych/,
4.4 projektu uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2035,
4.5 projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
4.6 projektu uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu na podstawie raportu,

4.7 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Poznaniu sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2020
rok-.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wągrowieckiego
sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie wniosków spółek wodnych o udzielenie dotacji z budżetu
Powiatu Wągrowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i podjęcie uchwały o
przyznaniu dotacji.
8. Rozpatrzenie pisma MKS „ Nielba Wągrowiec” o skrócenie czasy trwania
zadania do 30.10.2021 roku.
9. Informacja o możliwościach złożenia wniosków w ramach programu pn.
„Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”.
10. Uwagi i wnioski.
11.
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 06 maja 2021 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu w realizowanym projekcie „ Razem dla rozwoju”,
Dniu Bibliotekarza i Bibliotek,
Jubileuszu 50- lecia pracy p. A. Polimirskiego i wręczeniu Nagrody Herbu
Powiatu Wągrowieckiego,
spotkaniu z przedstawicielem transportu publicznego,
obchodach światowego Dnia Pielęgniarek i Położnych w ZOZ w Wągrowcu,
spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego K. Grabowskim,
spotkaniu z kierownikiem Wydziału Komunikacji,
spotkaniu z inspektorem sanepidu i nadzoru budowlanego w sprawie
inwestycji.
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Komisji
Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
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Ad 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
4.1 projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
Wągrowieckiego wotum zaufania, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu,
4.2 projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Wągrowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Projekt omówił
R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu,
4.3 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za
2020 rok. Projekt omówił R.Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem
nr 3 do protokołu,
4.4 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w
gminnej
ewidencji
zabytków,
położonym
na
obszarze
Powiatu
Wągrowieckiego/po konsultacjach społecznych/.Do przedłożonego projektu
uchwały nie wniesiono, żadnych uwag. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
4.4 projekt uchwały w sprawie zmian WPF na lata 2021-2035.Temat
przedstawiła M.Rumińska, referent w Wydziale Finansów. Projekt stanowi
załącznik nr 5 do protokołu,
4.5 projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
Temat przedstawiła M. Rumińska, referent w Wydziale Finansów. Projekt
stanowi załącznik nr 6 do protokołu,
4.6 projekt uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania
oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu na podstawie raportu. Zarząd wskazał do prac w Komisji
p.W.Kotarbę jako członka Komisji, p. A. Żabską - Szymańską jako członka
Komisji i jednocześnie sekretarza Komisji oraz p.M.Piechockiego. Zarząd
wystąpi z pismem do komisji stałych Rady Powiatu o wytypowanie
przedstawicieli do składu Komisji doraźnej. Temat przedstawiła B. Linetty,
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt stanowi załącznik
nr 7 do protokołu,
4.7 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym
Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Temat
przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Projekt stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
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Ad 5
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie przekazania Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania finansowego Powiatu
Wągrowieckiego za 2020 rok. Temat przedstawiła L.Kotarba, gł.księgowa
Starostwa. Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie przekazania Radzie
Powiatu Wągrowieckiego sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego
za 2020 rok. Temat przedstawiła L. Kotarba, gł.księgowa Starostwa. Uchwała
jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wnioski spółek wodnych o
udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Wągrowieckiego na bieżące utrzymanie
wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji
oraz jednomyślnie 4 za podjął
uchwałę o przyznaniu dotacji. Temat
przedstawiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i
Leśnictwa. Wnioski są załącznikiem nr 11 do protokołu. Podjęta uchwała jest
załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad 8
Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo MKS „ Nielba Wągrowiec” o skrócenie
czasy trwania zadania do 30.10.2021 roku w zakresie promocji powiatu. Temat
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu .Pismo w przedmiotowej sprawie jest
załącznikiem nr 13 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z informacją o możliwościach złożenia wniosków w ramach
programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” i wyraził wolę
złożenia wniosku na zadanie „ Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody”.
Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Ad 10
Uwagi i wnioski – nie zgłoszono.

Ad 11
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 20 maja 2021 r. o
godz.12.00 .
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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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