PROTOKÓŁ NR 239 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 15 listopada 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108 .
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.00, zakończono o godz.14.30.
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.Martyna Malec
-podinspektor w Wydziale Rozwoju (…)
10.Sławomir Brodowski
- kierownik Wydziału Geodezji (…)
11.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich (…)
12.Mariola Substyk
- inspektor w Biurze Rady-protokolantka
Porządek obrad Zarządu Powiatu:
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

porządku obrad.
Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 08 listopada 2018 roku.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 1 punktu świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku i
uchwalenia regulaminu jej pracy.
Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na
poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Rozpatrzenie wniosku p. J. Berendta, dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o możliwości
instalacji nowej stacji GNSS na budynku Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu
Szkół nr1 w Wągrowcu.
Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu.
Przedstawienie sprawozdania z kontroli przeprowadzonej w MOW w Antoniewie.
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10. Informacja na temat porozumienia w sprawie rozliczeń za pośrednictwem rachunku

powierniczego miedzy ZOZ w Wągrowcu a wykonawcę zadania –rozbudowa
szpitala (…).
11. Informacja w sprawie postępów nt. rozbudowy szpitala (…).
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.
14. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok.
15. Rozpatrzenie pisma Zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku o
sporządzenie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego pn.
„Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu”.
16. Uwagi i wnioski.
17. 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 08 listopada 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w:
spotkanie z mieszkańcem powiatu dot. zmiany użytkowania gruntów,
spotkane z p. Gawrońskim w sprawie projektu De-dom
posiedzeniu Rady Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu,
rozmowy z nowo wybranymi radnymi do rad gmin
spotkanie komitetu organizacyjnego w sprawie uroczystej sesji
cyklu spotkań w jednostkach , związanych z obchodami 100. lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości (…),
spotkanie z prof. nauk medycznych (specj. chirurg urolog ) z Poznania ws. badań
klinicznych i rozpatrywania możliwości utworzenia punktu w Wągrowcu do badań
naukowych,
spotkanie z pracownikami z okazji odzyskania niepodległości
strzelaniu niepodległościowym w Kobylcu i Popowie Kościelnym
uroczystościach związanych z obchodami 100. lecia odzyskania niepodległości ,
II część sesji Rady Powiatu w I LO w Wągrowcu
spotkaniu pracodawców .
Wicestarosta uczestniczył w:
na zaproszenie Miejskiej Komisji Wyborczej , wręczeniu aktów wybrania na radnego
spotkaniu z pracownikami z okazji Dnia Niepodległości,
mszy w intencji ojczyzny , która odbyła się w Klasztorze i złożeniu wiązanki kwiatów
uroczystościach związanych ze 100.leciem odzyskania przez Polskę niepodległości,
wizja lokalna w sprawie sieci ciepłowniczej w ZS nr 2 w Wągrowcu
spotkaniu w Bursie Szkolnej.
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Członek zarządu J. Brzostowski uczestniczył w uroczystościach niepodległościowych
w Łeknie oraz uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji.
Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył we mszy świętej w kościele Farnym oraz
we mszy św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wągrowcu
(Klasztor) w intencji ojczyzny oraz brał udział w uroczystościach związanych z
obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ad 4
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, 1 punktu świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019 roku i
uchwalenia regulaminu jej pracy . Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich Zdrowia.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia
wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom
pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Temat
przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Zdrowia.
Uchwała jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
Ad 6
Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek p. J. Berendta, dyrektora
ZS nr 1 w Wągrowcu wyrażając zgodę na instalację nowej stacji GNSS na budynku
Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu . Wniosek przedstawił S. Brodowski, kierownik
Wydziału Geodezji (…). Wniosek jest załącznikiem nr 3 do protokołu.
Ad 7
Zarząd zapoznał się z tematem w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
Zespołu Szkół nr1 w Wągrowcu. Temat przybliżyła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty (…) i będzie on przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia .
Ad 8
Zarząd zapoznał się z tematem w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego p.o.
dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Zdaniem zarządu wysokość dodatku winna
zostać na dotychczasowym poziomie. Temat przedstawiła K. Krenz, kierownik
Wydziału Oświaty (…). Temat będzie przedmiotem obrad kolejnego posiedzenia.
Ad 9
Zarząd zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w MOW w
Antoniewie .Temat przedstawiła K. Krenz , kierownik Wydziału Oświaty (…).
Sprawozdanie jest załącznikiem nr 4 do protokołu.
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Ad 10
Zarząd zapoznał się z informacją na temat porozumienia w sprawie rozliczeń za
pośrednictwem rachunku powierniczego miedzy ZOZ w Wągrowcu a wykonawcę
zadania – rozbudowa szpitala (…). Informację omówiła M. Malec, podinspektor w
Wydziale Rozwoju (…). Informacja jest załącznikiem nr 5 do protokołu.
Ad 11
Zarząd zapoznał się z informacją w sprawie postępów nt. rozbudowy szpitala (…) –
Informację omówiła M. Malec, podinspektor w Wydziale Rozwoju (…). Informacja jest
załącznikiem nr 6 do protokołu.
Ad 12
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
budżetowej na 2018 rok. Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął ww. uchwałę ,
J. Brzostowski – za, T. Kranc - za J. Springer – za, M. Piechocki –za, R. Woźniak –
za.
Uchwała jest załącznikiem nr 7 do niniejszego protokołu.
Ad 13
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu przedstawiła uchwałę w sprawie ustalenia dochodów
i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości
klasyfikacji budżetowej . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za, podjął ww. uchwałę ,
J. Brzostowski – za, T. Kranc - za J. Springer – za, M. Piechocki –za, R. Woźniak –za
Uchwała jest załącznikiem nr 8 do niniejszego protokołu.
Ad 14
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Temat omówiła D. Królczyk, Skarbnik
Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 15
Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku i wyraził zgodę na sporządzenie aneksu do umowy dotyczącej realizacji zadania
publicznego pn. „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu”. Temat omówił
R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
Ad 16
Uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 17
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 22 listopada 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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