PROTOKÓŁ NR 169 / 2021
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 29 lipca 2021 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto dnia 29 lipca o godz. 9.30, zakończono
o godz. 10.15.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Jerzy Springer
3.Robert Woźniak

- Starosta Wągrowiecki
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
4.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
5.Radosław Kubisz
-Sekretarz Powiatu
6.Artur Szyper
- sam. referent w PCPR w Wągrowcu.
7.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 28 lipca 2021 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Rozpatrzenie indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z środków
PFRON dotyczących likwidacji barier architektonicznych.
5. Rozpatrzenie indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z środków
PFRON dotyczących likwidacji barier technicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.
8. Zapoznanie z pismem p. I. Szewczykowskiej w sprawie udzielenia wyjaśnień
przez dyrektora ZOZ w Wągrowcu.
9. Uwagi i wnioski.
10.
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 28 lipca 2021 roku.
Ad 3
Starosta informację o pracy między posiedzeniami zarządu złoży na kolejnym
posiedzeniu.

Ad 4
Zarząd jednomyślnie 3 za pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczących
likwidacji barier architektonicznych. Temat przedstawił A. Szyper, samodzielny
referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski są załącznikiem nr 1 do protokołu.

Ad 5
Zarząd jednomyślnie 3 za pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczących
likwidacji barier technicznych .Temat przedstawił A. Szyper, samodzielny
referent w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Wnioski są załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2021
rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie
3 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc -za, J. Springer – za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie umowy najmu. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
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Ad 8
Zapoznanie z pismem p. I. Szewczykowskiej w sprawie udzielenia wyjaśnień
przez dyrektora ZOZ w Wągrowcu. Zarząd wystąpi z pismem do dyrektora ZOZ
o udzielenie odpowiedzi w przedmiotowej kwestii.
Pismo przedstawił Starosta T. Kranc. Pismo jest załącznikiem nr 5 do protokołu.

Ad 9
Uwagi i wnioski – nie zgłoszono.
Ad 10
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 12 sierpnia 2021 o godz.
9.30.
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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