PROTOKÓŁ NR 235 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 18 października 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz.15.20.
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.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
9.Jarosław Berendt
- dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu
10.Anna Bosacka
- z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…)
11.Małgorzata Klessa
- kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…)
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 11 października 2018 roku.
4. Informacja o projektach unijnych w ZS nr 1 w Wągrowcu.
5. Informacja o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w Wągrowcu .
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dla p.o. dyrektora
MOW w Antoniewie.
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu w sprawie udzielenia
uczniowi
tej szkoły
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie
zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej.
8. Rozpatrzenie wniosku dyrektora SOSW w Wągrowcu o wyrażenie zgody na
nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły.
9. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:
9.1 informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”,
9.2 informacji o stanie środowiska naturalnego w powiecie wągrowieckim za 2017
rok,
9.3 projektu uchwały w sprawie skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego,
9.4 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia ,
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na
czas nieokreślony na część o powierzchni 624 m2 z działki nr 56/7 położonej w
Antoniewie.
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11. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu:

11.1 projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
Wągrowieckiego,
11.2 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032,
11.3 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
11.4 projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów
Powiatu Wągrowieckiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.
bez wynagrodzenia.
12. Uwagi i wnioski.
13. 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 11 października 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście
powiatowym Dniu Edukacji Narodowej
w uroczystościach związanych z Dniem Edukacji Narodowej w Niemczynie,
pożegnaniu Wójta gminy Mieścisko A. Banaszyńskiego, który odchodzi na emeryturę
udział w posiedzeniu Rady Pedagogicznej w MOW w Antoniewie
odbiorze nagrody Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
"Mediom Przyjazny 2018"
podpisaniu umowy na realizację zadania przebudowa ul. Nad Nielbą w Wągrowcu,
uroczystych obchodach Dnia Seniora w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze
odbiorze nowo wybudowanego chodnika w Starężynie
odbiorze wyremontowanej ul Zamkowej w Skokach
Wicestarosta uczestniczył w:
uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej w SOSW , I LO i ZS nr 2 w
Wągrowcu,
powiatowym Dniu Edukacji Narodowej
spotkaniu ze sportowcami z Luneburga
koncercie charytatywnym dla Hospicjum
pożegnaniu Wójta gminy Mieścisko A. Banaszyńskiego, który odchodzi na emeryturę
w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w MOS w Gołańczy
rozmowach w sprawie projektu budżetu na 2019 rok,
otwarciu Olimpiady Ekologicznej dla szkół
uroczystym Dniu Edukacji Narodowej sekcji Emerytów i Rencistów (…),na której
wręczono Nagrodę Herbu Powiatu,
podpisaniu umowy na przebudowę u. Nad Nielbą w Wągrowcu
uroczystości związanej z obchodami Dnia Białej Laski
przekazaniu placu budowy szpitala
pożegnaniu Pani J.Maciejewskiej wicewójt gminy Wągrowiec , która odchodzi na
emeryturę
odbiorze wyremontowanej ul Zamkowej w Skokach.
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Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej w ZS nr 1 oraz brał udział w powiatowych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej .Uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury , Sportu i Turystyki.
Brał udział przy podpisaniu umowy na przebudowę ul. Nad Nielbą w Wągrowcu.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w uroczystych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej w ZS nr 1 oraz brał udział w powiatowych obchodach Dnia Edukacji
Narodowej . Uczestniczył przy podpisaniu umowy na przebudowę ul. Nad Nielbą w
Wągrowcu.
Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w pożegnaniu Pani J. Maciejewskiej
wicewójt gminy Wągrowiec , która odchodzi na emeryturę
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją o projektach unijnych w ZS nr 1 dot. doradztwa
zawodowego (…). Informacje przedstawił J. Berendt, dyrektor jednostki i Z.Smoliński,
wicedyrektor szkoły. Temat należy szerzej rozeznać i omówić na kolejnym posiedzeniu
celem podjęcia stosownej decyzji , co do realizacji.
Ad 5
Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w
Wągrowcu, którą przedstawił J. Berendt, dyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu i Z. Smoliński
,wicedyrektor szkoły. Zarząd prosi o przedłożenie programu funkcjonalnoużytkowego, celem zapoznania. Na kolejnym posiedzeniu temat będzie szczegółowo
omawiany.
Ad 6
Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie przyznania dodatku
funkcyjnego dla p.o. dyrektora MOW w Antoniewie .Temat przedstawiła K. Krenz,
kierownik Wydziału Oświaty (…).
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w
Wągrowcu , wyrażając zgodę
na udzielenie uczniowi tej szkoły pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej.
Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…).
Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Ad 8
Zarząd jednomyślnie 5 za, pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w
Wągrowcu, wyrażając zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze
10 godzin tygodniowo. Wniosek przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty
(…).
Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
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Ad 9
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
ad 9.1 informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018”,
którą omówiła K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Informacja stanowi
załącznik nr 4 do protokołu,
ad 9.2 informację o stanie środowiska naturalnego w powiecie wągrowieckim za 2017
rok, którą omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska
(…).Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu,
ad 9.3 projekt uchwały w sprawie skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego,
który omówiła M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…).Projekt jest
załącznikiem nr 6 do protokołu,
ad 9.4 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy
najmu pomieszczenia , który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest
załącznikiem nr 7 do protokołu.
Ad 10
Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy użyczenia na czas nieokreślony na część o powierzchni 624 m2 z działki nr 56/7
położonej w Antoniewie. Uchwałę przedstawiła A. Bosacka, z-ca kierownika Wydziału
Geodezji (…). Uchwała jest załącznikiem nr 8 do protokołu.
Ad 11
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
ad 11.1 projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu
Wągrowieckiego, który omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest załącznikiem
nr 9 do protokołu,
ad 11.2 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032, który przedstawiła
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 10 do protokołu,
ad 11.3 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, który
przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 11 do
protokołu,
ad 11.4 projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu
Wągrowieckiego w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez
wynagrodzenia, który przedstawił M. Piechocki, Wicestarosta. Projekt jest załącznikiem
nr 12 do protokołu,
Ad 11
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 12
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 25 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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