PROTOKÓŁ NR 209 / 2022
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 05 maja 2022 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.30, zakończono o godz. 10.30.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
- Starosta Wągrowiecki
2. Andrzej Wieczorek
- Członek Zarządu Powiatu
3. Robert Woźniak
- Członek Zarządu Powiatu
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
4.Ewa Szczepaniak
- Skarbnik powiatu
5.Radosław Kubisz – Sekretarz Powiatu
6.Barbara Linetty – kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia
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 kwietnia 2022 roku.
3. Informacja Starosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:
4.1 projektu uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu, /który będzie skierowany do konsultacji społecznych/,
4.2 projektu uchwały
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i
sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2021 .
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania pn.
„Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o
długości 990 m”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu
Dróg w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z
realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku
Kopaszyn – Grylewo o długości 990m” w ramach Rządowego Funduszu
Rozwoju Dróg.
7. Rozpatrzenie wniosku w sprawie nabycia działki przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok, według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej .
9. Uwagi i wnioski.
10.
Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
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Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek obrad posiedzenia Zarządu.

Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia
2022 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
Zakończeniu roku szkolnego przez maturzystów w ZS nr 2 i ILO w
Wągrowcu,
uroczystym podniesieniu flagi państwowej na Rynku w Wągrowcu ,
obchodach Dnia Konstytucji w Damasławku,
spotkaniu z Posłem RP G. Piechowiakiem,
podpisaniu umów ze Spółkami Wodnymi na udzielenie dotacji przez Powiat,
wideokonferencji z Wicemarszałkiem Woj. Wielkopolskiego W. Janowiakiem
w sprawie projektów.
Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w podsumowaniu programu
Erasmus w ZS w Gołańczy, uroczystych obchodach święta patrona szkoły
podstawowej w Goałńczy. Zakończeniu roku szkolnego maturzystów w ZS w
Gołańczy. Wraz z Przewodniczącą Rady M. Osuch w złożeniu wiązanki pod
pomnikiem ofiar najazdu szwedzkiego .

Ad 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
4.1 projekt uchwały w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu, /który będzie skierowany do konsultacji społecznych na czas
od :5 maja br.- do 11 maja br. do goz.15 .00. Temat omówiła B.Linetty,
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt jest
załącznikiem nr 1 do protokołu,
4.2 projekt uchwały
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i
sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2021, który omówił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do
protokołu.

Ad 5
Zarząd jednomyślnie pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w
Wągrowcu, wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku
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Kopaszyn-Grylewo o długości 990 m”. Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz
Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w
sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr
1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m” w ramach Rządowego
Funduszu Rozwoju Dróg . Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Uchwałą jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 7
Zarząd rozpatrywał wniosek w sprawie nabycia działki przez Regionalne
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W związku z tym, że treść pisma jest
zbieżna ze stanowiskiem Zarządu ,Zarząd rozpatrzył go pozytywnie.
Temat omówiła A. Bosacka, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.
Pismo w powyższej sprawie jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 8
E. Szczepaniak, Skarbnik Powiatu , omówiła projekt uchwały w sprawie zmiany
uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2022
rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie
3 za, podjął ww. uchwałę: T. Kranc - za, A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za.
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.
Ad 9
Zarząd na posiedzeniu zapoznał się z informacją na temat „Kolej +” . W związku
z zaistniałą sytuacją społeczno – gospodarczą i możliwościami , Zarząd
podchodzi z dużym dystansem do realizacji projektu. Jest dużo niewiadomych.
Temat przybliżył T. Kranc, Starosta Wągrowiecki.
Ad 10
T. Kranc, Starosta Wągrowiecki omówił wniosek Klubu Piłkarskiego Nielba
Wągrowiec o dofinansowanie. Ze względu na nie zaplanowane środki
finansowe na ten cel, w tej chwili nie może być rozpatrzony pozytywnie. W
przypadku wolnych środków i możliwości finansowych powiatu ,wniosek będzie
ponownie rozpatrywany.
K. Krenz ,kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu , poinformowała Zarząd
o podpisaniu przez Prezydenta RP karty nauczyciela związanej z
podniesieniem wynagrodzeń dla nauczycieli.
Starosta T. Kranc, przedstawił p. Oscara Kaczmarka. Pan O. Kaczmarek
zajmuje się wolontariatem psychologicznym . Przedstawił na zarządzie swoją
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ofertę i możliwość w zakresie dostępu. Zarząd uważa , że jest to ciekawa
propozycja i zastanowi się ,aby wskazać lokal ,w którym mogłoby takie
poradnictwo działać.
Więcej uwag i wniosków-nie zgłoszono.
Ad 10
Następne posiedzenie Zarządu ustalono na dzień 12 maja 2022 r. o
godz.12.30
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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