PROTOKÓŁ NR 5 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 06 grudnia 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.10.
W posiedzeniu uczestniczyli:
1.Tomasz Kranc
2.Michał Piechocki
3.Jerzy Springer
4.Andrzej Wieczorek
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.Edyta Owczarzak
- dyrektor PCPR w Wągrowcu
8.Martyna Malec
- podinspektor w Wydziale Rozwoju (…)
9.Barbara Linetty
- kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zdrowia
10.Karolina Krenz
- kierownik Wydziału Oświaty (…)
11.Dariusz Trojanowski
- kierownik Wydziału Organizacyjnego
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 29 listopada 2018 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Pani Edyty Owczarzak – Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu
Wągrowieckiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przed
sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania.
5. Rozpatrzenie pisma
Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie przebudowy
ul. Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa
ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”.
6. Zaopiniowanie materiałów na sesję:
6.1 projektu uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich,
6.2 projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2019 rok,
6.3 projektu uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032,
6.4 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
6.5 projektu uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu,
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6.6 projektu uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu
Wągrowieckiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w
Wągrowcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia

regulaminu jej pracy w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2019r. organizacjom pozarządowym
(…) .
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – prowadzenia
1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu świadczenia nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu
wągrowieckiego w 2019 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu
Wągrowieckiego na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława
Zielińskiego w Wągrowcu.
10. Rozpatrzenie wniosków Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu o przyznanie Nagrody Herbu
Powiatu Wągrowieckiego członkom Stowarzyszenia.
11. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Damasławek o przyznanie Nagrody Herbu
Powiatu Wągrowieckiego dla pana Fransa Putmans.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów
geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych
zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: CzarnkowskoTrzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w
ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie
wielobranżowej
dokumentacji
budowlano-wykonawczej,
projektowokosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę” i określenia Regulaminu Pracy
Komisji Przetargowej.
14. Uwagi i wnioski.
15. 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 29 listopada 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w :
spotkaniu z p. E. Rożnowską, dyrektorem Powiatowej Biblioteki Publicznej w sprawie
współpracy z bibliotekami w gminach
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spotkaniu Rady Sołeckiej w Smuszewie w sprawie drogi do Smuszewa
spotkaniu z kierownikiem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz
dyrektorem PCPR w sprawie kosztów Zespołu (…)
spotkaniu z p. J. Domagalskim, dyrektorem MOS w Gołańczy w sprawie organizacji
pracy jednostki
spotkaniu z Pszczelarzami z Powiatu Wągrowieckiego
Mikołajkach na Oddziale Dziecięcym wągrowieckiego szpitala.
Wicestarosta uczestniczył w:
z okazji Światowego Dnia walki z AIDS w spotkaniu z młodzieżą dotyczącym
profilaktyki AIDS i HIV
rocznym podsumowaniu działalności koła PTTK w Wągrowcu
spotkaniu z kierownikiem Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz
dyrektorem PCPR w sprawie kosztów Zespołu (…)
dokonał objazdu dróg w Runowie i Potulicach gm. Wągrowiec
spotkaniu w ZS nr 1 w Wągrowcu w sprawie budowy sali sportowej przy jednostce
spotkaniu w sprawie przebudowy ulic w Wągrowcu dot. ul. Lipowa i ul. Kasprowicza.
Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i
Komunikacji oraz w spotkaniu dot. organizacji mistrzostw Jachtów sterowanych
radiem (…).
Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w komisji konkursowej w MOS
w Gołańczy dot. 100. lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (…)., w MOW
w Antoniewie zrobił wykład nt. niepodległości. Odebrał nagrodę z zajęcie III miejsca
za kalendarz powiatowy o tematyce Powstania Wielkopolskiego.
Ad 4
Zarząd podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Edyty Owczarzak – Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu
Wągrowieckiego – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przed
sądami powszechnymi w sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania. Uchwałę
przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.
Uchwała jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo Burmistrza Miasta Wągrowca w sprawie
przebudowy ul. Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu” i pozytywnie
zaopiniował stosowny projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie miejskiej
Wągrowiec realizacji zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy
odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy
Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Temat omówiła M. Malec,
podinspektor w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Projekt uchwały jest załącznikiem nr 2 do protokołu.
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Ad 6
Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu:
ad 6.1 projekt uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne
Związku Powiatów Polskich .Projekt przedstawił Wicestarosta M. Piechocki. Projekt
uchwały jest załącznikiem nr 3 do protokołu,
ad 6.2 projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
2019 rok, który przedstawi Wicestarosta M. Piechocki. Projekt jest załącznikiem
nr 4 do protokołu,
ad 6.3 projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2018-2032, który omówiła
D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 5 do protokołu,
ad 6.4 projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, który
mówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr 6 do protokołu,
ad 6.5 projekt uchwały w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu , który przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału
Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt uchwały jest załącznikiem nr 7 do protokołu,
ad 6.6 projekt uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu
Wągrowieckiego w Radzie Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
,ustalając nie więcej niż 15 przedstawicieli do Rady. Projekt omówiła B. Linetty,
kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt jest załącznikiem
nr 8 do protokołu.
Ad 7
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej i
uchwalenia regulaminu jej pracy w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadań zleconych przez Powiat Wągrowiecki w 2019r. organizacjom
pozarządowym (…) wskazując do prac w komisji M. Piechockiego, jako
przewodniczącego Komisji i J. Springera jako członka Komisji. . Temat przedstawiła
B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała jest
załącznikiem nr 9 do protokołu.
Ad 8
Zarząd podjął uchwałę w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego
konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego – prowadzenia 1 punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i 1 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu wągrowieckiego w 2019
roku . Temat przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
i Zdrowia. Uchwała jest załącznikiem nr 10 do protokołu.
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Ad 9
Zarząd podjął uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu
Wągrowieckiego na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława
Zielińskiego w Wągrowcu. Uchwałę przedstawiła K. Krenz, kierownik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu.
Uchwała jest załącznikiem nr 11 do protokołu.
Ad 10
Zarząd rozpatrywał
wnioski
Wągrowieckiego Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu i przyznał Nagrodę
Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Sebastianowi Chosińskiemu członkowi
Stowarzyszenia. Temat przedstawił D. Trojanowski, kierownik Wydziału
Organizacyjnego.
Wniosek jest załącznikiem nr 12 do protokołu.
Ad 11
Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Damasławek i przyznał Nagrodę
Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pana Fransa Putmans - przedstawicielowi
współpracy Gminy Damasławek z zagranicą. Wniosek przedstawił D. Trojanowski,
kierownik Wydziału Organizacyjnego.
Wniosek jest załącznikiem nr 13 do protokołu.
Ad 12
Zarząd podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów
geodezyjnych i kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego,
Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i określenia Regulaminu
Pracy Komisji Przetargowej. Uchwałę przedstawił D. Trojanowski, kierownik
Wydziału Organizacyjnego.
Uchwała jest załącznikiem nr 14 do protokołu.
Ad 13
Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie wielobranżowej
dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem
pozwolenia na budowę” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. Uchwałę
omówił D. Trojanowski, kierownik Wydziału Organizacyjnego.
Uchwała jest załącznikiem nr 15 do protokołu.
Od godz. 13.20 Zarząd obraduje w 4. osobowym składzie. Posiedzenie opuścił Starosta
T. Kranc.
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Ad 14
Przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między
regionami III” współfinansowanym ze środków PFRON. Temat omówiła
E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.
Ad 15
Następne posiedzenie zarządu, ustalono na dzień 13 grudnia 2018 roku,
na godz.12.30.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.
Protokołowała
_________________
/M. Substyk/
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/
Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /
Jerzy Springer

___________________________

Andrzej Wieczorek ___________________________
Robert Woźniak

___________________________
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