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PROTOKÓŁ NR 228 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia 05 września 2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00 , zakończono o godz. 15.25. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                      - Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                 - Wicestarosta 

3.Jacek Brzostowski                               - Członek Zarządu Powiatu 

4.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

5.Robert Woźniak                           - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
6.Danuta Królczyk                         - Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz                        - Sekretarz Powiatu  

8.Przemysław Bury                        - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

9.Karolina Krenz                           -  kierownik Wydziału Oświaty (…) 

10.Beata Korpowska                      - dyrektor PUP w Wągrowcu 

11.Jarosław Berendt                       - dyrektor ZS Nr 1 w Wągrowcu 

12.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 30 sierpnia 2018 roku. 

4. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu”. 

5. Zaopiniowanie na sesje Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 

zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020. 

6. Koncepcja rozbudowy sali sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu. 

7. Rozpatrzenie pisma  dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody  na 

prowadzenie dziennika elektronicznego  wyłącznie w formie elektronicznej 

oraz ewentualne podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na 

prowadzenie dziennika elektronicznego wyłącznie w formie elektronicznej. 

8. Rozpatrzenie pisma dyrektora ZS im. K. Libelta  w Gołańczy o wyrażenie 

zgody na utworzenie nowego oddziału w szkole tj. LO dla Dorosłych w roku 

szkolnym 2018/2019.  
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9. Uwagi i wnioski.  

10. Ustalenie terminu następnego posiedzenia zarządu. 

Od godz. 12.00 zarząd obraduje w 4-ro osobowym składzie. W posiedzeniu nie 

uczestniczy członek zarządu J. Brzostowski. 

 

Ad 1 

Odczytano i bez uwag przyjęto  porządek posiedzenia zarządu. 

 

Ad 2 

Bez uwag  przyjęto protokół  posiedzenia zarządu z dnia 30 sierpnia  2018 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

uroczystych Dożynkach Diecezjalnych w   Wapnie, 

naradzie z dyrektorami szkół, 

spotkaniu na Uniwersytecie  III Wieku, 

spotkanie z grupą przedstawicieli w sprawie wyjazdu do  Kołobrzegu , 

rozpoczęciu roku szkolnego w I LO w Wągrowcu, rozpoczęciu roku szkolnego w 

Szkole Podstawowej w  Niemczynie oraz rozpoczęciu roku szkolnego  w szkole 

branżowej Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, 

Gminnych Dożynkach gm. Wągrowiec w Siedleczku,  

w wiejskich Dożynkach  w Dąbrowie i w Gołańczy, 

spotkanie z przedstawicielami wtz. w sprawie ich finansowania , 
 

Wicestarosta uczestniczył w: 

spotkaniu z przedstawicielami gm. Wągrowiec i gm. Mieścisko w sprawie usług 

transportowych, 

wraz z delegacją  złożenie wiązanek kwiatów upamiętniającej  rocznicę wybuchu 

II wojny światowej, 

Gminnych Dożynkach  w  Gołańczy, na których wręczono Nagrody Herbu 

Powiatu,  

Gminnych Dożynkach w Mieścisku, 

spotkaniu z przedstawicielami gminy Wągrowiec i delegacją z gminy Polanka 

Wielka, 

rozpoczęciu roku szkolnego w ZS nr 2 w Wągrowcu, 

spotkaniu w grupie jst., na którym omawiano m.in. rozwój strategii na kolejne 

lata, 

spotkaniu z przedstawicielami  Firmy STEICO Sp. z o. o. w Czarnkowie  w 

sprawie  uruchomienia linii kolejowej  Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec. 
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Członek zarządu R. Woźniak wraz z delegacja uczestniczył w złożeniu wiązanki  

kwiatów dla upamiętnienia  rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 

uczestniczył w rozpoczęciu roku szkolnego w ZS nr 1 w Wągrowcu. 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu roku 

szkolnego w ZS nr 1 w Wągrowcu. 
 

Ad 4 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji 

„Rozbudowy i dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu 

szpitala  ZOZ w Wągrowcu”. Informacja  bieżąca na temat prac remontowo-

budowlanych jest załącznikiem nr 1 do protokołu. 

 

Od godz. 13.10 Zarząd obraduje w 5-cio osobowym składzie. Na posiedzenie 

przybył członek zarządu  J. Brzostowski. 

 

Ad 5 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesje Rady Powiatu projekt uchwały w 

sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 

30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój        

2014-2020, który omówiła B. Korpowska, dyrektor PUP w Wągrowcu. 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd zapoznał się z koncepcją rozbudowy sali sportowej przy ZS nr 1 w 

Wągrowcu, którą przedstawili J. Berendt, dyrektor szkoły, M. Meller, sekretarz 

szkoły oraz Sz. Weyna ,projektant . Zarząd po zapoznaniu  z przedstawionymi   

koncepcjami  rozbudowy  poprosił o rozeznanie kosztów i przedstawienie 

Zarządowi.  

Koncepcje rozbudowy sali sportowej sa załącznikiem nr 3 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył  pismo dyrektora SOSW w Wągrowcu  wyrażając  

zgodę  na prowadzenie dziennika elektronicznego  wyłącznie w formie 

elektronicznej oraz  jednomyślnie  5 za podjął  uchwałę w sprawie  wyrażenia 

zgody na prowadzenie dziennika elektronicznego wyłącznie w formie 

elektronicznej. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). 

Pismo jest załącznikiem nr 4 do protokołu. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 
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Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył  pismo dyrektora ZS                      

im. K. Libelta  w Gołańczy i  wyraził zgodę na utworzenie nowego oddziału w 

szkole tj. LO dla Dorosłych w roku szkolnym 2018/2019. Temat przedstawiła                             

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…) . Pismo jest załącznikiem nr 6  do 

protokołu.  
 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za, wyraził zgodę o przeniesienie środków /zadania 

inwestycyjne na 2018/. Pismo dyrektora PZD omówiła D. Królczyk, Skarbnik 

Powiatu.  

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 10 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 12 września 2018 roku,   

na  godz. 12.00. 

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

           Protokołowała 

      _________________ 

            /M. Substyk/        

                                                                                       Starosta Wągrowiecki    

 

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

                                                                                             Wicestarosta     

 

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jacek Brzostowski       ___________________________ 

 

                                           Jerzy Springer              ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak           ___________________________ 


