PROTOKÓŁ NR 236 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 25 października 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.00.
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.Zbigniew Smoliński
-wicedyrektor ZS nr 1 w Wągrowcu
9.Anna Bosacka
- z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…)
10.Dariusz Przesławski
- kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa
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 i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
3. Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 18 października 2018 roku.
4. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do
aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
5. Informacja o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w Wągrowcu.
6. Informacja o projekcie pn. Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie Iwoj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w Skokach i wzdłuż
fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie.
8. Podęcie uchwały sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie
Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach.
9. Przedstawienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w
starostwie w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa oraz innych
zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami.
10. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku przychodni.
11. Rozpatrzenie wniosku Prezesa SKiOPS Sp. z o. o. w Wągrowcu o wyrażenie zgody
na kontynuację wynajmu lokalu p. J. Kowalskiemu do dnia 31.10.2019 r. celem
prowadzenia ogniska muzycznego.
12. Zatwierdzenie zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.
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13. Uwagi i wnioski.
14. 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 18 października 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkaniu z ratownikami medycznymi z ZOZ w Wągrowcu,
wyborach samorządowych,
odbiorze wyremontowanego chodnika w Sarbii gm. Mieścisko,
uroczystości 15. lecia Towarzystwa „Amazonek”,
uroczystej gali Głosu Wągrowieckiego "Złoty Liść 2018", na której Starosta wręczył
nagrodę Mecenasa Kultury Powiatu Wągrowieckiego 2018 im. Jolanty NowakWęklarowej panu Karolowi Kruś,
jubileuszu 65.lecia Koła Łowieckiego „Szarak” w Skokach,
spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
spotkaniu z dyrektorem i wicedyrektorem Kuratorium Oświaty, delegatury pilskiej w
którym uczestniczyli również dyrektorzy MOW w Antoniewie,
podpisaniu aktu notarialnego,
podpisaniu umowy na dostawę gazu ziemnego na 2019 rok, dla członków
wągrowieckiej grupy zakupowej,
spotkaniu z przedstawicielem Szkoły Muzycznej w Wągrowcu,
posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji,
I Festiwalu „Radosna Nutka” im. Ireny Wojewódzkiej-Kucz w Damasławku
Wicestarosta uczestniczył w:
podpisaniu umowy na dostawę gazu ziemnego na 2019 rok,
wągrowieckiej grupy zakupowej,
Senioriadzie, która odbyła się na Targach Poznańskich,
pogrzebie S. Kowalskiego długoletniego n-la LO w Wągrowcu,
w wyborach do samorządowych,
posiedzeniu Komisji Edukacji ,Kultury, Sportu i Turystyki.

dla członków

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w spotkaniu integracyjnym z okazji DEN
w ZS nr 1 i ZS nr 2 w Wągrowcu oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji,
Kultury, Sportu i Turystyki.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w spotkaniu integracyjnym z okazji DEN w
ZS nr 1 w Wągrowcu.
Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,
Sportu i Turystyki.
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Ad 4
Ze względu na nieobecność i nie przybycie na posiedzenie Zarządu prelegentów w
temacie przedstawienia informacji nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i
dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w
Wągrowcu”, temat ten będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia.
Ad 5
Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w
Wągrowcu, którą przedstawili Z. Smoliński, wicedyrektor jednostki oraz M .Meller,
sekretarz szkoły. Zgadnie z koncepcją szkoły i zarządu jest zgoda zarządu na
podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji i projektu budowy hali. Należy
uwzględnić założeniach do budżetu środki finansowe na 2019 rok.
Koncepcja budowy hali przy ZS nr 1 jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 6
Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie pn. Akademia doradztwa zawodowego w
makroregionie I- woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i
pomorskie, którą przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Zarząd po zapoznaniu
i analizie projektu jednomyślnie 5 za, wyraża zgodę na przystąpienie do realizacji
projektu przez ZS nr 1 w Wągrowcu.
Ad 7
Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół dworca w
Skokach i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Roszkowie. Temat przedstawił
D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 8
Zarząd jednomyślnie 5 za, podjął uchwałę sprawie uzgodnienia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wokół stacji kolejowej w Sławie
Wielkopolskiej i wzdłuż fragmentu linii kolejowej nr 356 w Skokach. Temat
przedstawił D. Przesławski, kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa.
Uchwała jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 9
Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie wystąpienia pokontrolnego z kontroli
przeprowadzonej w starostwie w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa oraz innych zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami. Nie
dotyczy zadań powiatu , są to zadania zlecone do realizacji przez Wojewodę.
Informację przedstawiła A. Bosacka , z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…).
Ad 10
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku
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przychodni .Projekt uchwały omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt uchwały
jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 11
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Prezesa SKiOPS Sp. z o. o.
w Wągrowcu, wyrażając zgodę na kontynuację wynajmu lokalu p. J. Kowalskiemu do
dnia 31.10.2019 r., celem prowadzenia ogniska muzycznego .Temat przedstawił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Wniosek jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 12
Zarząd jednomyślnie 5 za, zatwierdził zadania do realizacji w ramach Budżetu
Obywatelskiego w 2019 roku .Temat omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu.
Ad 13
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 14
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 30 października 2018 roku,
na godz. 14.30.
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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