PROTOKÓŁ NR 221 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 19 lipca 2018 roku,
które odbyło się w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 8.00, zakończono o godz.10.00.

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

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
6.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
7.Beata Korpowska
- dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Wągrowcu
8.Magdalena Piekutowska
- podinspektor w Wydziale Geodezji (…)
9.Małgorzata Klessa
- kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…)
10.Mariola Substyk
- inspektor w Biurze Rady – protokolantka
Porządek obrad Zarządu Powiatu:
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie
porządku obrad.
2. Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami
Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 12 lipca 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu
Pracy w Wągrowcu upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie wągrowieckim (V)”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według
szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zajęcie działek oznaczonych
numerami: 532/17 oraz 541/3, położonych w Wągrowcu, przy ulicy
Kościuszki, na czas przebudowy istniejącej na nich infrastruktury drogowej –
chodnika i ścieżki rowerowej.
8. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„ Przebudowę chodników” w podziale na zadania.
9. Uwagi i wnioski.
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10.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 12 lipca 2018 roku
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
uroczystości wręczenia Nagród Starosty Wągrowieckiego dla najlepszych
maturzystów z Powiatu Wągrowieckiego,
IX spotkaniu Rodzin i przyjaciół DPS w Srebrnej Górze,
XVI Memoriale Angeliki Jach w Damasławku,
oddaniu do użytkowania chodnika w Srebrnej Górze,
Powiatowych Zawodach Sołtysów w strzelaniu, które odbyły się w Kobylcu,
spotkaniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Poznaniu,
spotkaniu w sprawie organizacji wojewódzkich zawodów SportowoPożarniczych, które odbędą się w Wągrowcu ,
spotkaniu z p. Gawrońskim w sprawie rozbudowy DDM przy ZOZ w
Wągrowcu,
spotkaniu z Prezesem Nielby Wągrowiec i ze sponsorami w sprawie promocji
powiatu poprzez sport,
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.
Wicestarosta uczestniczył w:
spotkaniu komisji ds. oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej ZOZ w
Wągrowcu na podstawie raportu,
spotkaniu z p. E. Kemnitz, dyrektorem Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wągrowcu,
spotkaniu z p. B. Żołnierowicz, dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w
Srebrnej Górze,
kontroli Rodzinnych Domów Dziecka w Skokach,
spotkaniu z p. B. Dobrochowską –Byczyńską, dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 w
Wągrowcu,
posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
spotkaniu z przedstawicielami gminy Czarnków w sprawie uruchomienia linii
kolejowej.
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Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz brał udział święcie państwowym - pierwsze
obchody Dnia Walki i Męczeństwa Polskiej Wsi - msza święta, która odbyła się
w Kamienicy.
Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Komunikacji .
Ad 4
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia
Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do złożenia
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)”. Uchwałę omówiła
B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła uchwałę w sprawie zmian w budżecie
powiatu na 2018 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął ww. uchwałę;
J. Brzostowski – za, T. Kranc-za, M. Piechocki - za, J. Springer – za,
R. Woźniak -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w
sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na
2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu
jednomyślnie 5 za, podjął ww. uchwałę; J. Brzostowski – za, T. Kranc-za,
M. Piechocki - za, J. Springer – za, R. Woźniak -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na zajęcie działek oznaczonych numerami: 532/17 oraz 541/3, położonych w
Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki, na czas przebudowy istniejącej na nich
infrastruktury drogowej – chodnika i ścieżki rowerowej. Uchwałę przedstawiła
M. Piekutowska, podinspektor w Wydziale Geodezji (…).
Uchwała jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 8
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na wycinkę drzew/ przy ZOZ w Wągrowcu/. Uchwałę omówiła M. Klessa,
kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…).
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
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Ad 9
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD
w Wągrowcu wyrażając zgodę na udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „ Przebudowę chodników” w podziale na zadania.
Pismo omówił T. Kranc, Starosta Wągrowiecki.
Pismo jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 10
Zarząd pozytywnie zaopiniował projekt uchwały w sprawie oceny sytuacji
ekonomiczno - finansowej ZOZ w Wągrowcu na podstawie raportu po
zaopiniowaniu przez komisję ds. oceny raportu. Projekt uchwały stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 11
Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 25 lipca 2018 roku, na godz.
15.00.
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
_________________
/M. Substyk/
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jacek Brzostowski

___________________________

Jerzy Springer

___________________________

Robert Woźniak

___________________________
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