PROTOKÓŁ NR 224 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 16 sierpnia 2018 roku,
które odbyło się w sali nr 110.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz.12.15.

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:
7. Przemysław Bury
- dyrektor ZOZ w Wągrowcu
8. Jarosław Berendt
- dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu
9. Szymon Weyna
- projektant
10. Genowefa Gniadek
- inspektor w Wydziale Finansów
11. Małgorzata Klessa
- kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
(…)
12. Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty, Kultury
i Sportu
13. Dariusz Trojanowski
- kierownik Wydziału Organizacyjnego
14. Albert Jessa
- inspektor w Wydziale Organizacyjnym –
protokolant
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 2 sierpnia 2018 roku.
4. Przedstawienie koncepcji budowy hali sportowej przy ZS nr 2 w Wągrowcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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. Informacja nt. zaawansowania inwestycji rozbudowy i dostosowania do
aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu.
8. Informacja o rozbudowie istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu
Opieki Medycznej w Wągrowcu.
9. Przedstawienie koncepcji modernizacji hali sportowej przy ZS nr 1
w Wągrowcu.
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10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu
Powiatu Wągrowieckiego.
11. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o ponowne wyrażenie
zgody na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na przebudowę chodnika w Mokronosach.
12. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Rozbudowę ul. Nad Nielbą w Wągrowcu”.
13. Rozpatrzenie pisma Związku Strzeleckiego „Strzelec” Rzeczypospolitej
Polskiej Oddział Niezłomni Wągrowiec o dofinansowanie biegu
przełajowego wraz z piknikiem militarnym pod nazwą „II Bieg Strzelca 2018
– Dla Niepodległej” organizowanym w dniu 26 sierpnia 2018 r. Pismo
zawiera również prośbę o wyrażenie zgody na użycie loga Powiatu
Wągrowieckiego przez organizatorów przedsięwzięcia.
14. Informacja Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej o otwartym
konkursie ofert na budowę Ławek Niepodległości.
15. Rozpatrzenie wniosków Wójta Gminy Wągrowiec o przyznanie Nagrody
Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pp.: Alicji i Mirosława Miętkiewskich
oraz Anny i Zbigniewa Meller, wniosków „Stowarzyszenia Na Rzecz
Rozwoju Gminy” Wapno o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu
Wągrowieckiego dla pp.: Bożeny Pezackiej i Stefana Grzegorskiego,
wniosków Wójta Gminy Damasławek o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu
Wągrowieckiego dla pp.: Macieja Piotra Barełkowskiego, Łukasza
Adanowicza oraz Przedsiębiorstwa PPHU Tomas Tomasz i Maciej
Sierszulscy, wniosków Wójta Gminy Mieścisko o przyznanie Nagrody Herbu
Powiatu Wągrowieckiego dla gospodarstwa rolnego Państwa Danuty
i Tomasza Drożdżyńskich oraz gospodarstwa rolnego Państwa Małgorzaty
i Henryka Bejma.
16. Uwagi i wnioski.
17. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu nie brał udziału Tomasz Kranc Starosta
Wągrowiecki.
Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.

Ad 2
Wicestarosta uczestniczył w:
turnieju piłkarskim w Redgoszczy, 21 lipca br.,
imprezie zorganizowanej przez PTTK – spływ kajakowy, turnieje rekreacyjne,
zakończenie odbyło się w Ośrodku Leśnym, 22 lipca br.,
Mszy Jakubowej w Kościele Farnym w Wągrowcu, 22 lipca br.,
strzelaniu Bractwa Kurkowego w Kobylcu z okazji Dni Wągrowca, 22 lipca br.,
Posiedzeniu Komisji Finansów, 23 lipca br.,
zapoznaniu się z wynikami przetargu na chodniki, 6 sierpnia br.,
spotkaniu w Starostwie w Wągrowcu z Zastępcą Wójta Gminy Lądek Panią Ewą
Jedlikowską, 6 sierpnia br.,
spotkaniu w Starostwie w Wągrowcu ze Starostą Obornickim Panem Adamem
Olejnikiem i Przewodniczącym Rady Powiatu Obornickiego Panem Gustawem
Wańkowiczem, 6 sierpnia br.,
spotkaniu w Starostwie w Wągrowcu z Panem Marcinem Królem w sprawie
projektu geodezyjnego, 8 sierpnia br.,
objeździe zadań realizowanych w Powiecie: chodnik w Bobrownikach, remont
boiska w I LO w Wągrowcu, w sprawie rozbiórki komina i budowy hali
gimnastycznej w ZS nr 2 w Wągrowcu, 8 sierpnia br.,
razem ze Starostą Wągrowieckim uczestniczył w przekazaniu sprzętu na „Ostoję
Ptaków” w Bracholinie w ramach budżetu obywatelskiego, 8 sierpnia br.,
Uroczystej Sesji Rady Miasta Wągrowca – kwestia szczepień, 9 sierpnia br.,
Strzelaniu Bractwa Kurkowego w Skokach o tytuł Króla Żniwnego,
11 sierpnia br.,
obchodach 80-lecia
11 sierpnia br.,

Ogródków

Działkowych

im.

Sz.

Wachowiaka,

charytatywnym turnieju piłkarskim dla osoby chorej na białaczkę na
Os. Wschód w Wągrowcu 11 sierpnia br.,
sędziował turniej szachowy 50- lecia Lata na Pałukach, 12 sierpnia br.,
naradzie z Panem Cezarym Chojnowskim w ZOZ w Wągrowcu w sprawie
inwestycji ZOZ, 13 sierpnia br.,
spotkaniu w ZS nr 2 w Wągrowcu w sprawie hali sportowej, 13 sierpnia br.,
wizytacji MOS w Gołańczy w sprawie remontów i przygotowania do nowego
roku szkolnego, 13 sierpnia br.,
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odbiorze chodnika w Srebrnej Górze w Wapnie, wybudowanego w ramach
budżetu obywatelskiego, 14 sierpnia br.
uroczystym przekazaniu repliki Sztandaru Powstańców Wlkp., 15 sierpnia br.,
Ad 3
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Członek zarządu R. Woźniak zawnioskował o zaplanowanie objazdowego
posiedzenia Zarządu Powiatu dotyczącego zadań realizowanych w Powiecie
Wągrowieckim.
Ad 4
Wicestarosta M. Piechocki przedstawił Członkom Zarządu wizualizację
zaplanowanej do budowy hali sportowej przy ZS nr 2 w Wągrowcu. W trakcie
rozmowy poruszono kwestię m.in. materiału z którego zbudowany ma być dach
hali oraz przeszklenia hali.
Wizualizacja hali sportowej stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Ad 5
G. Gniadek, Inspektor w Wydziale Finansów omówiła uchwałę w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,
podjął ww. uchwałę; J. Brzostowski – za, M. Piechocki - za, J. Springer – za,
R. Woźniak -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
G. Gniadek, Inspektor w Wydziale Finansów 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 4 za, podjął ww. uchwałę; J. Brzostowski – za,
M. Piechocki - za, J. Springer – za, R. Woźniak -za.
Wicestarosta M. Piechocki poinformował Członków Zarządu, że na przetarg na
chodniki przeniesiono kwotę 46 tys. zł z PZD z oszczędności pozostałych
z remontów dróg.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.

Ad 7
Przemysław Bury dyrektor ZOZ w Wągrowcu przedstawił informację
nt. zaawansowania inwestycji rozbudowy i dostosowania do aktualnych
wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu. Poinformował

Członków Zarządu że:
- 12 lipca br. odbyło się spotkanie robocze z udziałem przedstawiciela
konserwatora zabytków podczas którego konserwator zgodził się na przebudowę
strefy wejściowej do szpitala (konserwator zaakceptował 1 z 3 koncepcji),
zadecydowano również że winda która w projekcie była umieszczona na
zewnątrz budynku zostanie przeniesiona do wewnątrz, będzie wbudowana
w kubaturę obiektu;
- „(...)przekazano szpital pod działania do przebudowy tzn. na podstawie
protokołu zdawczo – odbiorczego zostały przekazane pomieszczenia do
wykonawcy przebudowy”;
- na 22 sierpnia br. ustalono spotkanie Rady Budowy podczas którego zostanie
zaopiniowany projekt przebudowy przez inspektora wojewódzkiego i straż
pożarną oraz zostanie przekazany harmonogram prac budowlanych;
- z powodów zdrowotnych wykonawca rozbudowy zrezygnował z kierownika
budowy w zamian będzie nowy kierownik plus asystent z pełnymi
uprawnieniami;
- Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał zgodę na działanie szpitala w obecnym
obiekcie do 31 grudnia 2022 r.;
- 29 sierpnia br. na terenie ZOZ w Wągrowcu pojawi się ze strony Konserwatora
ekspert od wycinki drzew.
Wizualizacja przebudowy ZOZ w Wągrowcu jest załącznikiem nr 4 do
protokołu.
Wniosek od Wykonawcy przebudowy ws. zmiany kierownika budowy jest
załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 8
Przemysław Bury dyrektor ZOZ w Wągrowcu przedstawił informację
o rozbudowie istniejącego budynku Rehabilitacji Zakładu OpiekuńczoLeczniczego na potrzeby uruchomienia Dziennego Domu Opieki Medycznej
w Wągrowcu. Poinformował Członków Zarządu że, w momencie przelania
środków dotacji na konto szpitala będzie można zlecić umowę na wykonanie
planów i projektów. Dyrektor ZOZ przedstawił wstępne plany rozbudowy
budynku Rehabilitacji ( będzie to ok. 180 m2 powierzchni użytkowej, 200 m2
zabudowy) i wstępną ofertę na wykonanie dokumentacji technicznej.
Dyrektor ZOZ w trakcie posiedzenia Zarządu przedstawił kwestie organizacyjne
i kadrowe szpitala:
- „(...)wykonanie kontraktu z NFZ za pierwsze 6 miesięcy, które będzie brane do
ryczałtu na II półrocze: oddział wewnętrzny wykonał 119% aktualnego ryczałtu,
chirurgia 111%, pediatria 111%, położnictwo i ginekologia 104 %,
anastezjologia 89%. Podsumowując, wykonanie nadlimitu za I półrocze wynosi
9,8%”;
- na dzień 30 sierpnia br. zaplanowany jest wyjazd z Wicestarostą do Warszawy
na spotkanie z dyrektorami szpitali i starostami;
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- obecnie następuje zakończenie dostaw sprzętu w ramach projektu doposażenia
SOR – u.
Wstępny plan rozbudowy budynku Rehabilitacji jest załącznikiem nr 6 do
protokołu.
Wstępna oferta na wykonanie dokumentacji technicznej jest załącznikiem nr 7
do protokołu.
Ad 9
Jarosław Berendt dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu oraz Pan Szymon Weyna
projektant, przedstawili Członkom Zarządu koncepcje modernizacji hali
sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, które polegały na modernizacji hali lub
budowę nowej w miejsce starej. Zaprezentowali również propozycję systemu
ogrzewania i chłodzenia przedstawioną przez firmę Gazuno proponującą
rozwiązania firmy Robur. Zarząd zobowiązał Panów Jarosława Berendta oraz
Pan Szymon Weyna do przedstawienia w terminie do 2 tygodni kalkulacji
kosztów modernizacji hali w wariantach maksymalnym czyli budowa nowej hali
oraz minimalnym – remont starej hali.
Informacja o ofercie firmy Gazuno stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Ad 10
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji
Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego. Uchwałę przedstawiła
M. Klessa, Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…).
Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 11
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora
PZD w Wągrowcu wyrażając ponowną zgodę na udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę chodnika
w Mokronosach (w ciągu drogi powiatowej nr 1603P). Pismo omówił
M. Piechocki, Wicestarosta.
Pismo jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 12
Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora
PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę ul. Nad Nielbą
w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P)”.
Pismo jest załącznikiem nr 11 do protokołu.

Ad 13
Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Niezłomni Wągrowiec i wyraził
zgodę na dofinansowanie w kwocie 200,00 zł oraz na użycie loga Powiatu
Wągrowieckiego podczas biegu przełajowego wraz z piknikiem militarnym pod
nazwą „II Bieg Strzelca 2018 – Dla Niepodległej” organizowanym w dniu
26 sierpnia 2018 r.
Temat przedstawiła K. Krenz, Kierownik Wydziału Oświaty (...). Wniosek jest
załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad 14
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Centrum Operacyjnego Ministra
Obrony Narodowej o otwartym konkursie ofert na budowę Ławek
Niepodległości. Zarząd jednomyślnie 4 za, podjął decyzję o nie przystępowaniu
do konkursu. Temat przedstawił D. Trojanowski, Kierownik Wydziału
Organizacyjnego.
Informacja jest załącznikiem nr 13 do protokołu.

Ad 15
Zarząd
jednomyślnie
4
za,
pozytywnie
rozpatrzył
wnioski:
- Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego
dla pp.: Alicji i Mirosława Miętkiewskich oraz Anny i Zbigniewa Meller,
- „Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy” Wapno i przyznał Nagrody
Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pp.: Bożeny Pezackiej i Stefana
Grzegorskiego,
-Wójta Gminy Damasławek i przyznał Nagrody Herbu Powiatu
Wągrowieckiego dla pp.: Macieja Piotra Barełkowskiego, Łukasza Adanowicza
oraz Przedsiębiorstwa PPHU Tomas Tomasz i Maciej Sierszulscy,
- Wójta Gminy Mieścisko i przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego
dla gospodarstwa rolnego Państwa Danuty i Tomasza Drożdżyńskich oraz
gospodarstwa rolnego Państwa Małgorzaty i Henryka Bejma.
Temat przedstawił D. Trojanowski, Kierownik Wydziału Organizacyjnego.
Wnioski są załącznikiem od nr 14 do nr 19 do protokołu.
Ad 16
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
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Ad 17
Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 23 sierpnia
na godz. 9.00.

2018 roku,

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołował
_________________
/A. Jessa/
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jacek Brzostowski

___________________________

Jerzy Springer

___________________________

Robert Woźniak

___________________________

