PROTOKÓŁ NR 227 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 30 sierpnia 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00 , zakończono o godz. 11.30.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Michał Piechocki
2.Jerzy Springer
3.Robert Woźniak

- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
- Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
4.Irena Budka
- z-ca głównego księgowego w ZOZ w Wągrowcu
5.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
6.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
7.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
8.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich (…)
9.Albert Jessa
- inspektor w Wydziale Organizacyjnym
– protokolant
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 23 i 29 sierpnia 2018 roku.
4. Informacja na temat bieżącej sytuacji i inwestycji realizowanych na terenie ZOZ
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. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu
opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze
2018 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w posiadaniu
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.
9. Informacja o stanie prawnym zmiany ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu uchwały w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
11. Wyrażenie opinii dotyczącej organizacji Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wągrowcu w roku szkolnym 2018/2019.

12. Rozpatrzenie kandydatury Pani Elżbiety Rączkowiak do udziału w II edycji
„Konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja 2018”.
13. Uwagi i wnioski.
14. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu nie brał udziału Tomasz Kranc Starosta Wągrowiecki
oraz Jacek Brzostowski Członek Zarządu Powiatu.

Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia Zarządu.
Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia Zarządu z dnia 23 i 29 sierpnia 2018 roku.
Ad 3
Wicestarosta uczestniczył w:
wizycie w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu w sprawie remontu placu
w dniu 16 sierpnia br.,
wystawie artystki malarki z Łosińca w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu w dniu
18 sierpnia br.,
dożynkach gminnych w Damasławku w dniu 19 sierpnia br.,
szkoleniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie
stworzenia planu strategicznego rozwoju oświaty na lata 2019-2021,
dożynkach archidiecezjalnych i powiatowo-gminnych w Wapnie oraz pikniku
militarnym w dniu 26 sierpnia br.,
spotkaniu w sprawie drogi do Żonia w dniu 27 sierpnia br.,
spotkaniu z dyrektor SOSW w Wągrowcu Panią Ewą Kemnitz w sprawie organizacji
ośrodka w dniu 27 sierpnia br.,
konferencji zorganizowanej przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
w sprawie realizacji projektów związanych z rybami (projekty śródlądowe np. Lokalna
Grupa Rybacka 7 Ryb”) w dniu 28 sierpnia br.,
naradzie w sprawie oświaty, wręczeniu nominacji na nauczycieli mianowanych oraz
naradzie z dyrektorami szkół w Starostwie Powiatowym w dniu 29 sierpnia br.,
objeździe inwestycji drogowych zrealizowanych w Powiecie Wągrowieckim
w ramach posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia br.
Ad 4
Irena Budka z-ca głównego księgowego w ZOZ w Wągrowcu przedstawiła informację
dotyczące spraw organizacyjnych, kadrowych oraz finansowych ZOZ w tym kwestię
udzielenia przez Powiat Wągrowiecki poręczenia na kredyt obrotowy (rewolwerowy).
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Poinformowała Członków Zarządu, że rozpoczęła się przebudowa budynku szpitala w
celu dostosowania do aktualnych wymagań oraz o trwającej rutynowej corocznej
kontroli sanepidu w obiektach szpitala.
Skarbnik Powiatu Danuta Królczyk
poinformowała Zarząd, że ZOZ w Wągrowcu wnioskuje o poręczenie w wysokości
400 tys. zł na kredyt obrotowy (rewolwerowy) aby ZOZ mógł zwiększyć swój kredyt
odnawialny z 800 tys. zł do 1 mln 200 tys. zł. Pani Skarbnik wskazała, że Powiat nie
powinien udzielić tego poręczenia. Członkowie Zarządu stwierdzili, że do czasu
przedstawienia planu naprawczego ZOZ-u nie zostanie podjęta decyzja w tym
temacie.

Ad 5
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 3 za, podjął ww. uchwałę, M.
Piechocki –za J. Springer – za, R. Woźniak -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.

Ad 6
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały
w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018
rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 3 za,
podjął ww. uchwałę, M. Piechocki – za, J. Springer - za, R. Woźniak - za.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.

Ad 7
Zarząd Powiatu jednomyślnie 3 za, podjął uchwałę w sprawie przedstawienia
informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego,
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej
i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku. Uchwałę
przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ad 8
Zarząd Powiatu jednomyślnie 3 za, podjął uchwałę w sprawie likwidacji środka
trwałego będącego w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Antoniewie. Uchwałę przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 9
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją o stanie prawnym zmiany ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym. Informację przedstawił R. Kubisz, Sekretarz
Powiatu.
Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.

Ad10
Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu i przekazał do
konsultacji społecznych do dnia 12 września 2018 r. projekt uchwały w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się
w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego,
który przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).
Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu.

Ad11
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją na temat organizacji Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu w roku szkolnym 2018/2019. Informację
przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Poinformowała Członków
Zarządu o propozycji dyrektor SOSW E. Kemnitz, stworzenia 15 oddziałów w SOSW.
Zarząd Powiatu wyraził opinię o zorganizowaniu 14 oddziałów (zamiast dwóch, jeden
oddział w Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną).
Informacja o organizacji SOSW w Wągrowcu jest załącznikiem nr 7 do protokołu.

Ad12
Zarząd Powiatu jednomyślnie 3 za pozytywnie rozpatrzył kandydaturę Pani Elżbiety
Rączkowiak do udziału w II edycji „Konkursu Viva Wielkopolski Senior – edycja
2018”. Informację o Pani E. Rączkowiak oraz o konkursie przedstawiła
B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich (…).
Informacja o konkursie jest załącznikiem nr 8 do protokołu.

Ad 13
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
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Ad 14
Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 6 września 2018 roku,
na godz. 12.30.
Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołował
_________________
/A. Jessa/

Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jacek Brzostowski

___________________________

Jerzy Springer

___________________________

Robert Woźniak

___________________________

