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PROTOKÓŁ NR 229 / 2018 

      posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

 z dnia 12 września 2018 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.          

            Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00 , zakończono o godz. 14.30. 
 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                      - Starosta Wągrowiecki 

2.Jacek Brzostowski                               - Członek Zarządu Powiatu 

3.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 
4.Radosław Kubisz                        - Sekretarz Powiatu  

5.Genowefa Gniadek                     - inspektor w Wydziale Finansów 

6.Karolina Krenz                           -  kierownik Wydziału Oświaty (…) 

7.Edyta Owczarzak                        - dyrektor PCPR w Wągrowcu 

8.Beata Dobrochowska -Byczyńska     - dyrektor ZS Nr 2 w Wągrowcu 

9.Barbara Linetty                           - kierownik Wydziału SOiZ 

10.Daria Agacińska                        - referent w Wydziale OS 

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  Starosty   o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

3. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia 05 września 2018 roku. 

4. Przedstawienie koncepcji budowy hali sportowej w ZS nr 2w Wągrowcu /do opinii 

przez Woj. Konserwatora Zabytków (…). 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór 

realizatora 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" oraz 

powołania Komisji Konkursowej . 

6. Informacja dotycząca najważniejszych zmian w systemie świadczenia nieodpłatnej 

pomocy prawnej. 

7. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

7.1  projektu uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, 

     7.2  projektu uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 

roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na te zadania w 2018 roku, 
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7.3   projektu 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 /po konsultacjach społecznych/. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odbioru wykonanych w 2018 roku 

prac konserwatorskich, restauratorów i robót budowlanych przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu Wągrowieckiego. 

9. Informacja o stanie organizacyjnym szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki . 

10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu  

10.1  projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032, 

10.2  projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

11. Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów i 

wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej . 

13. Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew. 

14. Uwagi i wnioski.  

15. 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 05 września  2018 roku. 

 

Ad 3  

Starosta informację o działaniach między posiedzeniami zarządu przedstawi na 

kolejnym posiedzeniu. 

 

Ad 4 

Zarząd  zapoznał się z koncepcją i dokumentacją budowy hali sportowej w ZS nr 2 w 

Wągrowcu, którą omówili  B. Dobrochowska – Byczyńska ,dyrektor ZS nr 2 oraz , 

projektant mgr. inż. C. Chojnowski.  Zarząd  po analizie  zaakceptował przedstawioną 

koncepcję i  dokumentację. Koncepcja wraz z dokumentacją  zostanie przesłana do 

akceptacji do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt koncepcji jest 

załącznikiem nr 1 do protokołu.  

 

Ad 5 

Zarząd jednomyślnie 3 za, podjął  uchwałę w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wybór realizatora 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" oraz powołania Komisji 

Konkursowej. Uchwałę przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw 

Obywatelskich i Zdrowia. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu. 
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Ad  6 

Zarząd zapoznał się z informacją dotyczącą najważniejszych zmian w systemie 

świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Informację przedstawiła B. Linetty, 

kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Informacja jest załącznikiem nr 

3 do protokołu. 

 

Ad  7 

Zarząd pozytywnie zaopiniował  na sesję Rady Powiatu: 

 

ad 7.1  projekt uchwały w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”, który skierował do 

konsultacji społecznych od dnia 13 września br. do dnia 26 września 2018 roku. 

Projekt przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw  Obywatelskich i Zdrowia 

.Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 do protokołu, 

   

 ad 7.2  projekt  uchwały zmieniający Uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 

roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na te zadania w 2018 roku , 

który przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Projekt uchwały jest 

załącznikiem nr 5 do protokołu, 

   

 ad 7.3   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 /po konsultacjach społecznych/. Do projektu 

uchwały organizacje pozarządowe nie wniosły uwag. Projekt omówiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…).Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu. 

Ad  8 

Zarząd jednomyślnie 3 za , podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Odbioru 

wykonanych w 2018 roku prac konserwatorskich, restauratorów i robót budowlanych 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego. Uchwałę przedstawiła  K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…) 

Uchwała jest załącznikiem nr 7 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd zapoznał się z informacją o stanie organizacyjnym szkół i placówek 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki . Informację przedstawiła K. Krenz, 

kierownik Wydziału Oświaty (…). Informacja jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu  

ad 10.1  projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032,który omówiła 

G. Gniadek, inspektor w Wydziale Finansów. Projekt jest załącznikiem nr 9 do 

protokołu, 
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ad 10.2  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, który 

przedstawiła  G. Gniadek, inspektor w Wydziale Finansów. Projekt stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Ad 11 

G. Gniadek , inspektor w Wydziale Finansów  omówiła uchwałę w sprawie  zmiany 

uchwały budżetowej na 2018 rok  Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. 

uchwałę;  J. Brzostowski – za,     T. Kranc-za,  J. Springer – za. 

Uchwała jest załącznikiem nr  11 do protokołu. 

 

Ad 12 

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 

3 za,  podjął ww. uchwałę;  J. Brzostowski – za,      T. Kranc-za,  J. Springer – za. 

Uchwała jest załącznikiem nr  12 do protokołu. 

 

Ad 13 

Zarząd jednomyślnie 3 za, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 

drzew. Uchwałę przedstawiła D. Agacińska, referent w Wydziale Ochrony Środowiska 

(…). 

Uchwała jest załącznikiem nr  13 do protokołu. 

 

Ad 14 

Zarząd jednomyślnie 3 za podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia 

Powiatu Wągrowieckiego będącego  w posiadaniu Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu .Uchwałę przedstawił  R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu. 

 

Ad 15 
Zarząd  jednomyślnie 3 za, podjął uchwałę  w sprawie zmiany Uchwały w sprawie 

nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w posiadaniu 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół w Gołańczy. Uchwałę 

omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu. 

Ad 16 

Uwagi  i wnioski :  

R. Kubisz, Sekretarz Powiatu omówił  projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 

XLI/321/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej  

Województwu Wielkopolskiemu -PKM. Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady 

Powiatu powyższy projekt uchwały. Projekt jest załącznikiem nr 16 do protokołu. 

Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono. 
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Ad 15 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 20 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           ___________________________ 
 


