PROTOKÓŁ NR 238 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 08 listopada 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

- Starosta Wągrowiecki
- Wicestarosta
- Członek Zarządu Powiatu
-Członek Zarządu Powiatu

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
5.Danuta Królczyk
- Skarbnik Powiatu
6.Przemysław Bury
- dyrektor ZOZ w Wągrowcu
7.Dariusz Trojanowski
-kierownik Wydziału Organizacyjnego
8.Anna Bosacka
- z-ca kierownika Wydziału Geodezji (…)
9.Robert Torz
- dyrektor PZD w Wągrowcu
10.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich (…)
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 30 października 2018 roku.
4. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do
aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”.
5. Zapoznanie z pismem dyrektora ZOZ w Wągrowcu o wyrażenie opinii w sprawie
udzielenia odpowiedzi do Konsorcjum Wykonawców .
6. Zapoznanie z informacją na temat planu zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019 .
7. Rozpatrzenie wniosku Piotra i Moniki
Wachowiak o obniżenie czynszu
dzierżawnego.
8. Ustalenie propozycji nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
9. Rozpatrzenie pisma dyrektora DPS w Srebrnej Górze o wyrażenie zgody na
przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup oleju opałowego lekkiego
dla jednostki na sezon grzewczy 2018/2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na
realizację zadania i formy jego zlecania organizacjom pozarządowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Wągrowieckiego na
lata 2019-2032 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok.
13. Uwagi i wnioski.
14. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu.
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Ad 1
Odczytano i bez uwag przyjęto porządek posiedzenia zarządu.
Ad 2
Bez uwag przyjęto protokół posiedzenia zarządu z dnia 30 października 2018 roku.
Ad 3
Starosta informację o działaniach między posiedzeniami Zarządu złoży na kolejnym
posiedzeniu.
Wicestarosta uczestniczył w:
uroczystym wręczeniu nagrody dla Zespołu tańca hula za udział w Międzynarodowym
Festiwalu Tańca Hula w Wiedniu i zajęcie II i III miejsca w swoich kategoriach
tanecznych i śpiewaczych,
udział we mszy z okazji jubileuszu Koła Łowieckiego w Rogoźnie,
wizja lokalna w ZS nr 2 i w przychodni w Wągrowcu w sprawie rozliczeń CO,
naradzie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych ,
Ad 4
Zarząd zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i
dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w
Wągrowcu”, którą omówił P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Jak poinformował
dyrektor 17 października br. oficjalnie przekazano teren na rozbudowę, w ślad za
przekazaniem 22 października br. rozpoczęcie robót. II etap wykonawczy sprawa jest
w toku. Opóźnienie prac spowodowane jest przez wykonawcę o ok dwa i pół miesiąca.
Dyrektor poinformował również, że inwestor zastępczy przyjął do wiadomości termin
wykonania i jest to możliwe. Pozostałe roszczenia są nie do przyjęcia.
Harmonogram naprawczy wykonawcy dla inwestora zastępczego do dnia dzisiejszego
nie ma.
Ad 6
Zarząd zapoznał się z pismem dyrektora ZOZ w Wągrowcu i wyraził pozytywną opinię
w sprawie udzielenia odpowiedzi do Konsorcjum Wykonawców . Pismo omówił
P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu. Pismo jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 7
Na posiedzenie Zarządu przybył M. Meller, sekretarz ZS nr 1 w Wągrowcu. Starosta
rozszerzył porządek o dodatkowy pkt. Zarząd wyraził zgodę.
Zarząd zapoznał się z informacją o projekcie i przebudowy hali sportowej ZS nr 1 w
Wągrowcu. M. Meller poinformował iż wykonanie dokumentacji na budowę ma
nastąpić do końca roku. Zdaniem Zarządu w związku z trudnościami i ociąganiem z
inwestycją należy się zastanowić i poszukać nowego rozwiązania.
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Ad 8
Zarząd zapoznał się z informacją na temat planu zimowego utrzymania dróg
powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019 .Informacje omówił
R. Torz, dyrektor PZD w Wągrowcu. Informacja jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 9
Zarząd rozpatrywał wniosek p. Piotra i Moniki Wachowiak o obniżenie czynszu
dzierżawnego. Zdaniem zarządu należy przesłać pismo i
poinformować
zainteresowanych , że rata czynszu dzierżawnego winna być zapłacona w czasie,
inaczej będą zalegle odsetki . Należy się zastanowić nad sposobem i rozłożeniem na
raty zapłatę dzierżawy. Należy rozeznać . Wniosek przedstawiła A. Bosacka ,z-ca
kierownika Wydziału Geodezji (…).Wniosek jest on załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 10
Zarząd ustalił propozycje nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
Temat omówił D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego.
Ad 11
Zarząd pozytywne rozpatrzył pismo dyrektora DPS w Srebrnej Górze , wyrażając
zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup oleju opałowego
lekkiego dla jednostki na sezon grzewczy 2018/2019. Temat przedstawił
D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego.
Pismo jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
Ad 12
Zarząd jednomyślnie 4 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia
wysokości środków na realizację zadania i formy jego zlecania organizacjom
pozarządowym. Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw
Obywatelskich i Zdrowia.
Uchwała jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 13
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia projektu
WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2032. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,
podjął ww. uchwałę , J. Brzostowski – za, T. Kranc - za
J. Springer – za,
M. Piechocki -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 6 do niniejszego protokołu.
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Ad 14
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie projektu uchwały
budżetowej na 2019 rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za, podjął ww. uchwałę ,
J. Brzostowski – za, T. Kranc - za J. Springer – za, M. Piechocki -za.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
Od godz. 14.25 Zarząd obraduje w trzy osobowym składzie . Z posiedzenia wyszedł
członek zarządu J. Springer.
Ad 15
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 14
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 15 listopada 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

___________________________

4

