PROTOKÓŁ NR 230 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 21 września 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.00 , zakończono o godz. 15.35.
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.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
8.Ewelina Szulc
- z-ca kierownika Wydziału Oświaty (…)
9.Edyta Owczarzak
- dyrektor PCPR w Wągrowcu
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 września 2018 roku.
4. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ze
środków PFRON .
5. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS Nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły .
6. Rozpatrzenie wniosku dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie
indywidualne ucznia tej szkoły.
7. Zaopiniowanie propozycji wysokości nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej .
8. Wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego i WPF na
2019 rok.
9. Rozpatrzenie wniosku dyrektora MDK w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
przedłużenie umowy użyczenia na kolejne 3 lata , używania pomieszczeń
znajdujących się na piętrze budynku przy ul. Kościuszki 55 do prowadzenia
działalności statutowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach
związanych z projektem „Doświadczenia z przedmiotów przyrodniczych i
matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieli I LO
w Wągrowcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe,
Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17.
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11. Rozpatrzenie wniosków ZNP Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów w Wągrowcu

o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla p.p. Wiktora
Czarnolewskiego i Stanisława Zajączka.
12. Rozpatrzenie wniosku dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na udzielenie
zamówienie publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: „ zimowe
utrzymanie dróg powiatowych i ulic na terenie miasta Wągrowca.
13. Informacja na temat rozpoczęcia prac nad opracowaniem programu rozwoju DPS w
Srebrnej Górze.
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 12 września 2018 roku.
Ad 3
Starosta informację o działaniach między posiedzeniami zarządu przedstawi na
kolejnym posiedzeniu.
Wicestarosta uczestniczył w:
posiedzeniu Klubu wójtów i burmistrzów
spotkaniu starostów z dyrektorami szpitali w sprawie umów z NFZ, które odbyło się w
Puszczykowie,
spotkaniu w ZS nr 2 w sprawie przygotowania dokumentacji budowy hali sportowej,
zakończeniu zajęć- z cyklu szkoleń w ramach projektu „Wsparcie kadry JST w
zarządzaniu oświatą w Województwie Wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój
szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, które odbywały się na UAM w Poznaniu,
otwarciu nowej pracowni mechatronicznej w ZS nr 1 i oddaniu do użytkowania auli
po generalnym remoncie ,
walnym zebraniu spółki WAZE ,
inauguracji powiatowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości i
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki oraz w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy ,uczestniczył w posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu oraz uczestniczył w otwarciu nowej pracowni
mechatronicznej w ZS nr 1 i oddaniu do użytkowania auli po generalnym remoncie.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki brał udział w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Rynku Pracy, uczestniczył w otwarciu nowej pracowni mechatronicznej w ZS nr 1 i
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oddaniu do użytkowania auli po generalnym remoncie. Ponadto uczestniczył w
inauguracji powiatowych obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
R. Woźniak członek zarządu ponowił zapytanie o rozeznanie i informację na temat
możliwości uzyskania dopłat przez osoby prywatne lub dofinansowanie do wymiany
pieców grzewczych?.
Ad 4
Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie do
likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON. Temat przedstawiła
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu. Wniosek jest załącznikiem nr 1 do
protokołu.
Ad 5
Zarząd rozpatrywał wniosek dyrektora ZS Nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. Zarząd prosi o weryfikację wniosku i temat
będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia. Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca
kierownika Wydziału Oświaty (…).
Ad 6
Zarząd rozpatrywał wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. Zarząd prosi o weryfikację wniosku i temat
będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia. Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca
kierownika Wydziału Oświaty (…).
Ad 7
Zarząd pozytywnie zaopiniował propozycję wysokości nagród z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Temat przedstawiła E. Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty
(…).Informacja jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 8
Zarząd zaopiniował wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu
Wągrowieckiego i WPF na 2019 rok. Temat przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik
Powiatu .Wytyczne są załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 9
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora MDK w
Wągrowcu ,wyrażając zgodę na przedłużenie umowy użyczenia na kolejne 3 lata ,
używania pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku przy ul. Kościuszki 55 do
prowadzenia działalności statutowej. Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Wniosek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
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Ad 10
Zarząd, jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum
Ogólnokształcącego w Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń
woli w sprawach związanych z projektem „Doświadczenia z przedmiotów
przyrodniczych i matematyki drogą do podniesienia wiedzy i kompetencji uczniów i
nauczycieli I LO w Wągrowcu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty
konkursowe, Nr konkursu: RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17. Uchwałę przedstawił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu .Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 11
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wnioski ZNP Zarządu Sekcji
Emerytów i Rencistów w Wągrowcu i przyznał Nagrody Herbu Powiatu
Wągrowieckiego dla p.p. Wiktora Czarnolewskiego i Stanisława Zajączka. Temat
omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wnioski są załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 12
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i wyraził zgodę
na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania:
„ zimowe utrzymanie dróg powiatowych i ulic na terenie miasta Wągrowca . Temat
omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 13
Zarząd zapoznał się z informacją na temat rozpoczęcia prac nad opracowaniem
programu rozwoju DPS w Srebrnej Górze. W związku z nabyciem zespołu pałacowodworskiego i stając się pełnoprawnym właścicielem DPS w Srebrnej Górze, Zarząd
zobowiązuje dyrektora jednostki o rozpoznanie kierunków rozwoju DPS w zakresie
potrzeb mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w odniesieniu do polityki senioralnej
uwzględniając wykorzystanie bazy, powierzchni itp.Temat omówił Starosta T. Kranc.
Ad 14
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu poinformował o przebiegu prac nad Budżetem
Obywatelskim na 2019 rok.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 15
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 26 września 2018 roku,
na godz.14.45.
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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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