PROTOKÓŁ NR 220 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 12 lipca 2018 roku,
które odbyło się w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 8.00, zakończono o godz. 9.40.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Michał Piechocki
2.Jacek Brzostowski
3.Jerzy Springer
4.Robert Woźniak

- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
6.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
7.Anna Bosacka
- z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…)
8.Dariusz Przesławski
- kierownik Wydz. Architektury i Budownictwa
9.Ewelina Szulc
- z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…)
10.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału SOiZ
11.Mariola Substyk
- inspektor w Biurze Rady – protokolantka
Porządek obrad Zarządu Powiatu:
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie
porządku obrad.
2. Informacja Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 06 lipca 2018 roku.
4. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu :
4.1 projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu,
4.2 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF powiatu wągrowieckiego na
lata 2018-2032,
4.3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
4.5 projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata
2018-2022”,
4.6 informacji zarządu na temat wykonanych zadań Powiatu Wągrowieckiego
w latach 2014-2018,
4.7 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego / w budynku przychodni/,
5. Podjęcie uchwały
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
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(GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i
określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej .
6. Informacja o rozbudowie istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki
Medycznej w Wągrowcu.
7. Przedstawienie treści wniosku zarządu do Starosty Wągrowieckiego o
zrzeczenie się odszkodowania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów
użyczenia /przez Bursę Szkolną Nr 1 z SOSW w Wągrowcu/.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca -„Wschód 2”.
10.Ustalenie maksymalnej kwoty Nagrody Powiatu w 2018 roku , dla dyrektorów
i nauczycieli placówek oświatowych, prowadzonych przez Powiat
Wągrowiecki.
11.Zaopiniowanie propozycji wysokości Nagrody Powiatu dla nauczyciela
Zespołu Szkół w Gołańczy .
12.Uwagi i wnioski.
13.Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.
Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu z dnia 06 lipca 2018 roku
Ad 3
Wicestarosta uczestniczył w:
uroczystości wręczenia Nagród Starosty Wągrowieckiego dla najlepszych
maturzystów z Powiatu Wągrowieckiego,
uroczystych obchodach 90.lecia OSP w m. Chojna,
spotkanie z p. B. Dobrochowską - Byczyńską, dyrektorem ZS nr 2 w Wągrowcu
w sprawie renowacji komina,
posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju
Powiatu,
pogrzebie p. I. Wojewódzkiej –Kucz,
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Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w uroczystości wręczenia Nagród
Starosty Wągrowieckiego dla najlepszych maturzystów z Powiatu
Wągrowieckiego oraz brał udział w pogrzebie p. I. Wojewódzkiej –Kucz.
Członek zarządu J. Springer brał udział w uroczystości wręczenia Nagród
Starosty Wągrowieckiego dla najlepszych maturzystów z Powiatu
Wągrowieckiego oraz uczestniczył w pogrzebie p. I. Wojewódzkiej –Kucz.
Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w pogrzebie p. I. Wojewódzkiej –
Kucz.
Ad 4
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu :
ad 4.1 projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu ,który omówił
Wicestarosta M. Piechocki. Projekt jest załącznikiem nr 1 do protokołu,
ad 4.2 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF powiatu wągrowieckiego na
lata 2018-2032 , który omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest
załącznikiem nr 2 do protokołu,
ad 4.3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
który przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem
nr 3 do protokołu,
ad 4.5 projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.
„Program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego
HPV typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58 w powiecie wągrowieckim na lata
2018-2022”, który przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału S O i Z.
Projekt stanowi załącznik nr 4 do protokołu,
ad 4.6 informację zarządu na temat wykonanych zadań Powiatu
Wągrowieckiego w latach 2014-2018 , którą omówił R. Kubisz, Sekretarz
Powiatu. Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu,
ad 4.7 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu użytkowego / w budynku przychodni/, który przedstawił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad 5
Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji
Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego pn.: „Utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu (GESUT) w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: CzarnkowskoTrzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 20142020” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Uchwałę
przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 6
Zarząd zapoznał się informacją o rozbudowie istniejącego budynku Rehabilitacji
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Wągrowcu, którą przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Ad 7
Zarząd zapoznał się i pozytywnie zaakceptował treść wniosku zarządu do
Starosty Wągrowieckiego o zrzeczenie się odszkodowania. Temat przedstawiła
A. Bosacka, z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…). Projekt pisma jest
załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 8
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnych umów użyczenia /przez Bursę Szkolną Nr 1 z SOSW w
Wągrowcu/. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca „Wschód 2”, którą przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury
i Budownictwa.
Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 10
Zarząd jednomyślnie 4 za ustalił maksymalną kwotę Nagrody Powiatu w 2018
roku , dla dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, prowadzonych przez
Powiat Wągrowiecki w wielkości 2.500,00 zł brutto.
Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty(…). Informacja
o zasadach przyznawana Nagród Powiatu dla nauczycieli (…),jest załącznikiem
nr 11 do protokołu
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Ad 11
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję wysokości Nagrody Powiatu dla
nauczyciela Zespołu Szkół w Gołańczy i przyznał Nagrodę w wielkości 2.000 zł
brutto.
Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…).
Ad 12
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 13
Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 19 lipca 2018 roku, na godz.
8.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
_________________
/M. Substyk/
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jacek Brzostowski

___________________________

Jerzy Springer

___________________________

Robert Woźniak

___________________________

5

