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PROTOKÓŁ NR 22 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 13 marca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.30. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     - Starosta Wągrowiecki 

2.Michał Piechocki                                 - Wicestarosta 

3.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

4.Andrzej Wieczorek                             - Członek Zarządu Powiatu 

5.Robert Woźniak                                  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

6.Radosław Kubisz                        - Sekretarz Powiatu 

7.Genowefa Gniadek                     - inspektor w Wydziale Finansów 

8.Przemysław Bury                       - dyrektor ZOZ w Wągrowcu  

9.Beata Korpowska                       - dyrektor PUP w Wągrowcu 

10.Barbara Linetty                         - kierownik Wydziału SO i Z 

11.Agata Łasecka                           - referent w  Wydziale Oświaty (…) 

12.Justyna Michalska                     - referent w Wydziale Oświaty (…) 

13.Mariola Substyk                        - inspektor w Biurze Rady - protokolantka              

                                      

Porządek obrad Zarządu Powiatu: 

1. Przedstawienie projektu porządku posiedzenia, zgłaszanie uwag i przyjęcie 

porządku obrad. 

2. Przyjęcie protokołu  posiedzenia Zarządu z dnia  07 marca 2019 roku. 

3. Informacja Starosty  i Wicestarosty o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Informacja o sytuacji ekonomiczno-inwestycyjnej szpitala. 

5. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

5.1 informacji o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 

oraz realizacji programów aktywizacyjnych w 2018 roku , 

5.2  projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji 

epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2018, 

5.3  projektu uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 

       5.4  projektu uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej   Prognozy Finansowej na lata  

     2019-2032, 

      5.5 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok. 

6. Wytypowanie kandydatów o nagrodę kuratora lub ministra dla dyrektorów szkół. 

7. Rozpatrzenie pisma Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie  

zgłaszania do kolejnej edycji  „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce”. 

8. Rozpatrzenie  wniosku dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o wyrażenie zgody na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły. 
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9. Uwagi i wnioski . 

10. 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 07 marca 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z dyrekcją i pracownikami SOSW w Wągrowcu  w sprawie  funkcjonowania 

jednostki, 

wizycie w Wojewódzkim Urzędzie  w sprawie strategii  rozwoju pieczy zastępczej, 

jubileuszu 50.lecia sekcji podnoszenia ciężarów w GKS Zamek Gołańcz, 

udzieleniu wywiadu w lokalnym radio „ Nasze Radio” , 

spotkaniu z dyrektorem WORD-u w Pile  w sprawie punktu egzaminacyjnego, 

rozmowach z p. Gogolewską  zastępczynią  PINB w Wągrowcu, 

spotkaniu z p. B. Żołnierowicz dyrektorem DPS w Srebrnej Górze, 

spotkaniu z  sołtysami z okazji Dnia Sołtysa, 

OSiR  spotkanie z hodowcami koni, 

zakończeniu kontroli ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

jubileuszu 50.lecia sekcji podnoszenia ciężarów w GKS Zamek Gołańcz, 

spotkaniu z projektantem  p. M. Bartosiem  w sprawie budowy  boisk przy ZS nr 1 i ZS 

nr 2 w Wągrowcu, 

posiedzeniu Komisji Finansów (…) i w posiedzeniu Komisji Edukacji (…), 

 
 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją o sytuacji ekonomiczno-inwestycyjnej szpitala, którą 

przedstawili P. Bury, dyrektor ZOZ oraz główna księgowa ZOZ w Wągrowcu . Ponadto 

w posiedzeniu uczestniczyła pani kierownik budowy szpitala , która poinformowała 

Zarząd o postępie prac na budowie. 

 

Ad 5 

Zarząd pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 5.1 informację o statutowej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wągrowcu oraz realizacji programów aktywizacyjnych w 2018 roku, którą omówiła 

B. Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy  w Wągrowcu. Informacja jest 

załącznikiem nr 1 do protokołu, 
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ad 5.2  projekt  uchwały w sprawie przyjęcia informacji Powiatowego Państwowego 

Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji 

epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok 2018, który omówił Starosta                

T. Kranc. Projekt jest załącznikiem nr 2 do protokołu, 

 

ad 5.3  projekt uchwały w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego za 2018 rok Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu , który 

przedstawiła B. Linetty, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia. 

Projekt jest załącznikiem nr 3 do protokołu, 

 

     ad 5.4  projekt uchwały w sprawie  zmiany Wieloletniej   Prognozy Finansowej na 

lata 2019-2032, który omówiła G. Gniadek, inspektor w Wydziale Finansów. Projekt 

jest załącznikiem nr 4 do protokołu, 

 

     ad 5.5 projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, który 

przedstawiła G. Gniadek ,inspektor w Wydziale Finansów. Projekt jest załącznikiem              

nr 5 do protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd wytypował  dyrektorów szkół jako kandydatów do nagrody: p. Iwonę Brudz                   

i p. Beatę Dobrochowską -Byczyńską o nagrodę Ministra Edukacji oraz  p. Katarzynę 

Dereżyńską i p. Karola Krusia o nagrodę Kuratora Oświaty. 

Temat przedstawiła A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty (…). Informacja 

dotycząca przyznawania nagród dla nauczycieli jest załącznikiem na 6 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd rozpatrywał  pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie  

zgłaszania do kolejnej edycji  „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 

wiejskich w Wielkopolsce”. Temat należy szerzej rozeznać i będzie on przedmiotem 

obrad jednego z kolejnych posiedzeń . Temat przedstawiła J. Michalska, referent w 

Wydziale Oświaty(…). Pismo stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora ZS nr 1 w 

Wągrowcu wyrażając zgodę  na nauczanie  indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 

12 godzin tygodniowo. Wniosek przedstawiła A. Łasecka, referent w Wydziale Oświaty 

(…).Wniosek jest załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec                

i przyznał Nagrodę  Herbu Powiatu Wągrowieckiego  Spółdzielni Socjalnej „Wspólny 

Sukces” w Wągrowcu, z okazji jubileuszu 5.lecia istnienia Spółdzielni. 

Wniosek przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Wniosek jest załącznikiem nr 9 do 

protokołu. 

Więcej uwag  i wniosków nie zgłoszono. 
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Ad  10 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 21 marca 2019 roku,   

 o  godz.12.00.  

 

Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

            Protokołowała 

      _________________ 

             /M. Substyk/        

 

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/        

 

 

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 

 

 

 


