PROTOKÓŁ NR 9 / 2018
posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego
z dnia 28 grudnia 2018 roku,
które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108.
Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 11.00.
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.Radosław Kubisz
- Sekretarz Powiatu
8.Edyta Owczarzak
- dyrektor PCPR w Wągrowcu
9.Przemysław Bury
- dyrektor ZOZ w Wągrowcu
10.Albert Jessa
- inspektor w Wydziale Organizacyjnym - protokolant
Porządek obrad Zarządu Powiatu:
1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie
2.
3.
4.

5.
6.

porządku obrad.
Informacja Starosty i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu.
Przyjęcie protokołu posiedzenia Zarządu z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Informacja o przedmiocie, zakresie i finansach opracowanego przez PCPR wraz
z partnerem OAK Usługi opiekuńcze spółka z o.o. ul. Grobelnego 7, Poznań ,
projektu konkursowego, do realizacji w latach 2019-2021 w ramach poddziałania
7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa 7, włączenie społeczne.
Uwagi i wnioski.
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 20 grudnia 2018 roku.
Ad 3
Starosta uczestniczył w :
spotkaniu opłatkowym w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej
spotkaniu wigilijnym z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Górze;

1

Wicestarosta uczestniczył w:
sesji Rady Miejskiej Miasta Wągrowca;
koncercie noworocznym w Państwowej Szkole Muzycznej w Wągrowcu;
uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja Kuraszkiewicza w Gołańczy;
spotkaniu świąteczno – noworocznym z okazji 40 – lecia nominacji na Papieża
Kardynała K. Wojtyły w Gołańczy;
spotkaniu wigilijnym Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wągrowcu;
spotkaniu wigilijnym Stowarzyszenia Ludowych Zespołów Sportowych Gminy
Wągrowiec w Potulicach;
spotkaniu z Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia Panią B. Linetty
w sprawie kontroli ZOZ w Wągrowcu;
złożył kwiaty przy grobie Powstańców Wielkopolskich na Cmentarzu Nowofarnym
w Wągrowcu;
spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu z Panem Gregorem Bartkowiakiem
w sprawie farm fotowoltaicznych.

Członek Zarządu A. Wieczorek uczestniczył w spotkaniu opłatkowo – noworocznym
w Gminie Gołańcz, uroczystościach pogrzebowych śp. Andrzeja Kuraszkiewicza
w Gołańczy,
spotkaniu noworoczno – świątecznym w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gołańczy, brał udział w Mszy Św. w Czeszewie gdzie
odsłonięto tablicę przy cmentarzu upamiętniającą Powstańców Wielkopolskich wioski
Czeszewo, uczestniczył w spotkaniu noworocznym organizacji pozarządowych.
Ad 4
Zarząd przyjął informację o przedmiocie, zakresie i finansach opracowanego przez
PCPR wraz z partnerem OAK Usługi opiekuńcze spółka z o.o. ul. Grobelnego 7,
Poznań, projektu konkursowego, do realizacji w latach 2019-2021 w ramach
poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Oś priorytetowa 7, włączenie
społeczne.
Informację przedstawiła E. Owczarzak, dyrektor PCPR w Wągrowcu.
Informacja jest załącznikiem nr 1 do protokołu.
Ad 5
W ramach uwag i wniosków Zarząd Powiatu wysłuchał informacji P. Burego,
dyrektora ZOZ w Wągrowcu w sprawie nowych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Nowe normy
uzależniają liczbę etatów od nominalnej liczby łóżek rejestrowych. P. Bury
poinformował że, „(…) występują duże dysproporcje regionalne w Polsce w zakresie
liczby pielęgniarek i położnych i w związku z tym zatrudnienie powinno wzrosnąć
o ok. 20 etatów w Szpitalu w Wągrowcu (…)”. „ (…) Rozwiązaniem tej kwestii jest
również dostosowanie liczby łóżek do aktualnej liczby etatów, zostanie wówczas 120
łóżek w szpitalu (…)”. Dyrektor ZOZ zaproponował utworzenie łóżek rejestrowych
i rezerwowych, aby w nagłej sytuacji liczba miejsc dla pacjentów się nie zmieniła.
Dyrektor P. Bury przedstawił także informację na temat reformy państwowego
ratownictwa medycznego. „(…) Do końca kwietnia 2019 r. Szpitale mają umowy
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z NFZ - tem więc z końcem stycznia spodziewane jest rozpisanie postępowania
konkursowego dotyczącego nowych umów na ratownictwo medyczne. (…) w ramach
reformy rejony operacyjne nie będą się pokrywały z granicami powiatów tylko
rejonem operacyjnym będzie subregion”. Zarząd Powiatu przekazał dyrektorowi ZOZ
aby odpowiednio przygotował Szpital do nowego konkursu i żeby karetki będące
w dyspozycji Szpitala były sprawne i odpowiednio wyposażone.
Więcej uwag i wniosków nie zgłoszono.

Ad 6
Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 3 stycznia 2019 roku,
na godz.12.00.

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołował
_________________
/A. Jessa/
Starosta Wągrowiecki
________________________
/Tomasz Kranc/

Wicestarosta
_________________________
/Michał Piechocki /

Jerzy Springer

___________________________

Andrzej Wieczorek ___________________________
Robert Woźniak

___________________________
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