PROTOKÓŁ NR 233 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 04 października 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 15.25.
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.Krystyna Skrzycka
- dyrektor ds. medycznych ZOZ w Wągrowcu
8.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
(…)
9.Izabela Napiecek
- radca prawny
10.Tomasz Królczyk
– reprezentant prawny ZOZ
11.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
12.Beata Korpowska
- dyrektor PUP w Wągrowcu
13.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 27 września 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w
Wągrowcu upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z
projektem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego projektu.
5. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do
aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
6. Rozpatrzenie wniosku Komandora Sekcji Jachtów Sterowanych Radiem
p. J. Springera o dofinansowanie Mistrzostw Świata Modeli Żaglowych
Sterowanych Radiem, które odbędą się w dniach 15.06.2019 - 27.06.2019 na
jeziorze Durowskim w Wągrowcu.
7. Dyrekcja wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na nauczanie
indywidualne ucznia tej szkoły.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu w sprawie udzielenia
uczniowi
tej szkoły
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie
zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej.
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9. Rozpatrzenie wniosku Prezesa Zarządu Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w

Wielkopolsce” o ujęcie w planie budżetowym na 2019 rok wydatku przeznaczonego
na wspólne zlecenie zadania klastrowi dot. stworzenia platformy informatycznej w
zakresie zarządzania szlakiem.
10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie „Rocznego
Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019
rok” / po konsultacjach społecznych/.
11. Ustalenie procedury oceny Programu naprawczego ZOZ 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i
wydatków budżetu powiatu na 2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji
budżetowej .
14. Rozpatrzenie wniosku o przyznanie Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla
Pana Zygmunta Połatyńskiego - Prezesowi Koła Łowieckiego nr 33 „Cyranka”.
15. Uwagi i wnioski.
16. 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 27 września 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
uroczystym oddaniu do użytkowania boiska wielofunkcyjnego przy ZS nr 2 w
Wągrowcu,
Jubileuszu 100-lecia istnienia
Hufca ZHP Wągrowiec im. hm. Franciszka
Grajkowskiego.
Wicestarosta uczestniczył w:
otwarciu biegów przełajowych w Siennie,
losowaniu zadań do realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku,
wernisażu malarzy grupy czeskiej i niemieckiej ,który odbył się w MDK w Wągrowcu,
inauguracji roku akademickiego w Mlenium w Wągrowcu,
spotkaniu konsultacyjnym z organizacjami pozarządowymi,
rozpoczęciu kolejnej edycji projektu „ sieci dla szkół” ,
spotkaniu w MDK w Wągrowcu z okazji Dnia Seniora ,
debacie z kandydatami na burmistrza miasta Wągrowiec,
podpisaniu aktu w sprawie korekty kosztów przekazania ul. Libelta w Wągrowcu,
spotkaniu z dyrekcją w MOS w Gołańczy,
wizji lokalnej dróg z burmistrzem M i G Gołańcz,
spotkaniu konsultacyjnym w sprawie strategii rozwoju oświaty na lata kolejne,
uroczystym jubileuszu 50.lecia pożycia małżeńskiego trzech par w Damasławku.
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Ad 4
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie udzielenia Dyrektorowi
Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu upoważnienia do składania oświadczeń woli
w sprawach związanych z projektem „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego projektu . Uchwałę
przedstawiła B. Koropwska, dyrektor PUP w Wągrowcu.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i
dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w
Wągrowcu”. Inwestor zastępczy poinformował, że nadal brakuje ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowę. Trwa to już kilka miesięcy, budowa rodzi się w bólach, ponadto
wykonawca zachowuje się jakby brakowało środków finansowych na realizację.
Powiem tak, poza deklaracjami nic się na budowie nie dzieje. Wykonawca nie jest
rzetelny i prosi o wydłużenie terminu realizacji, cesja, aktualizacja kosztów inwestycji.
Co nie jest realne. Całość inwestycji nie jest realizowana tylko z winy wykonawcy.
Jak poinformował Starosta T. Kranc, Powiat jest instytucją dotującą szpital,
naszym obowiązkiem było zabezpieczenie środków i zgodnie z umową też
harmonogram płatności i za poszczególne etapy będziemy płacić zgodnie z
harmonogramem. Inwestorem jest szpital i w celu sprawnego prowadzenia inwestycji
zaangażował inwestora zastępczego. My czyli powiat jesteśmy tylko instytucją
kontrolną nad realizacją i finansowania.
Zapytam - na ile powiat i szpital jesteśmy winni, czego nie zrobiliśmy, że firma Grajan
ma problemy z realizacją inwestycji?. Jeżeli wykonawca stawia nas w sytuacji , że w
ciągu 14 dni chce odpowiedzi? Czego nie zrobiliśmy, co uniemożliwiło wykonanie
projektu w terminie? Mówiąc My myślimy; szpital i powiat. Projekt funkcjonalno użytkowy był bardzo szczegółowo przedstawiony.
Inwestor zastępczy wyjaśnił, że wykonawca
chyba zasugerował się
obowiązkami projektanta, a należy mieć wszystkie uzgodnienia wymagane prawem.
Starosta zapytał, czy państwo widzicie zagrożenie, że umowa zostanie
rozwiązana przez zamawiającego?
Reprezentant prawny ZOZ wyjaśnił, że nie widzi tutaj żadnych zagrożeń, gdyż
inwestor w niczym nie zawinił. Ryzyko nieterminowości spoczywa w pełni na
wykonawcy.
Jako inwestor zastępczy sugeruję, że należałoby w tej chwili przeprowadzić
rozmowę z wykonawcą i czy rzeczywiście jest w stanie to zrealizować czy nie.
Radca prawny I. Napiecek zapytała, czy szpital przygotowuje się do rozwiązania
i odstąpienia od umowy, czy pisma jakieś poszły co do umowy, a są jakieś sankcje z
tego tytułu i co szpital robi w tym kierunku?
Reprezentant prawny ZOZ wyjaśnił, że dochodzenie sądowe nie blokuje w żaden
sposób inwestycji. Można ogłosić przetarg.
Zdaniem zarządu, inwestor zastępczy i szpital jako inwestor winni podjąć rozmowę z
wykonawcą, czy jest w stanie realizować inwestycje?.
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Ad 6
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Komandora Sekcji Jachtów
Sterowanych Radiem p. J. Springera o dofinansowanie Mistrzostw Świata Modeli
Żaglowych Sterowanych Radiem, które odbędą się w dniach 15.06.2019 - 27.06.2019
na jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Zarząd po analizie wyraził zgodę na ujęcie w
budżecie powiatu na 2019 rok przedstawionego wniosku w zadaniach sportu
realizowanych przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu. Wniosek omówił członek
zarządu J. Springer.
Wniosek jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 7
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu wyrażając
zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo.
Wniosek omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.
Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 8
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu i wyraził zgodę
na udzielenie uczniowi tej szkoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie
zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej. Wniosek przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty (…).
Wniosek jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 9
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa Zarządu Klastra Turystycznego „Szlak
Piastowski w Wielkopolsce” i wyraził zgodę na ujęcie w planie budżetowym na 2019
rok wydatku przeznaczonego na wspólne zlecenie zadania klastrowi dot. stworzenia
platformy informatycznej w zakresie zarządzania szlakiem . Wniosek przedstawił
M. Piechocki, Wicestarosta.
Wniosek stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Ad 10
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie
„Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok” / po konsultacjach społecznych/ . Do przedmiotowego
projektu uchwały nie wniesiono uwag. Projekt omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6 do protokołu.
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Ad 11
Zarząd jednomyślnie 5 za ustalił procedurę oceny Programu naprawczego ZOZ 2018 i
ma przebiegać jak w roku poprzednim. Na podstawie arkusza oceny (…) ,
sporządzonego przez Komisję Zdrowia (…), po czym przygotowany zostanie projekt
uchwały Rady . Temat omówił M. Piechocki ,Wicestarosta.
Akusz oceny jest załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 12
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu omówiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął ww. uchwałę;
J. Brzostowski – za, T. Kranc-za, M. Piechocki - za, J. Springer – za, R. Woźniak- za.
Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 13
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu 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 5 za, podjął
ww. uchwałę; J. Brzostowski – za, T. Kranc-za, M. Piechocki - za, J. Springer – za,
R. Woźniak- za.
Uchwała jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 14
Zarząd przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Pana Zygmunta
Połatyńskiego - Prezesowi Koła Łowieckiego nr 33 „Cyranka”. Temat omówił Starosta
T. Kranc.
Wniosek jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 15
Zarząd zapoznał się z pismem Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018.Pismo
jest załącznikiem nr 11 do protokołu.
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 16
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 11 października 2018 roku,
na godz. 12.30.
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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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