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PROTOKÓŁ NR 34 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 30 maja  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 14.00. 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     - Starosta Wągrowiecki 

2.Jerzy Springer                                     - Członek Zarządu Powiatu 

3.Andrzej Wieczorek                             - Członek Zarządu Powiatu 

4.Robert Woźniak                                  - Członek Zarządu Powiatu 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

5.Danuta Królczyk                           - Skarbnik Powiatu 

6.Radosław Kubisz                          - Sekretarz Powiatu 

7.Przemysław Bury                          - dyrektor ZOZ w Wągrowcu 

8.Katarzyna Wąsiewicz                   - dyrektor ds. technicznych ZOZ w Wągrowcu 

9.Małgorzata Klessa                         - kierownik wydziału Ochrony Środowiska (…) 

10.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 29 maja  2019 roku. 

3. Informacja Starosty  o działaniach między posiedzeniami Zarządu. 

4. Informacja nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i dostosowania do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w Wągrowcu”. 

5. Informacja na temat sytuacji dotyczącej skanowania zasobu geodezyjnego powiatów 

wągrowieckiego i złotowskiego. 

6. Omówienie  wniosku o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew przy budynku 

przychodni w Wągrowcu . 

7. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

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 29 maja 2019 roku. 
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Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

spotkaniu z p. A. Nowak, wicedyrektorem ZS nr 1 w Wągrowcu, 

spotkaniu z przedstawicielami OHP, 

spartakiadzie młodzieży, 

spotkaniu z przedstawicielami PCK i podziękowania osobom oddającym krew,  

posiedzeniu Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, 

Turnieju Piłki Nożnej na Trawie ,szkół specjalnych 

wojewódzkiej  spartakiadzie sportowej w OSIR w Wągrowcu, 

spotkaniu z mieszkańcami wsi Smuszewo, 

obchodach Światowego Dnia  bez tytoniu, organizowanego  dla dzieci szkól 

podstawowych. 

 

 

Członek zarządu J. Springer uczestniczył w posiedzeniu  Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu. 

 

Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył  w  posiedzeniu Komisji Finansów, 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, posiedzeniu sesji Rady Miasta i 

Gminy Gołańcz oraz w posiedzeniu sesji RPW. 

  

Członek zarządu R. Woźniak uczestniczył w posiedzeniu Komisji Zdrowia, Polityki 

Społecznej i Rynku Pracy oraz w posiedzeniu sesji RPW. Wraz ze Starostą T. Krancem  

uczestniczył w pogrzebie nauczyciela j. polskiego z ZS nr 2 w Wągrowcu. 

 

Ad 4 

 

Zarząd zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”, którą omówili P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu i K. Wąsiewicz,                   

dyrektor ds. technicznych ZOZ w Wągrowcu. Dyrektor poinformował, że inwestycja 

DDOM przebiega  zgodnie z planem . 

K.Wąsiewicz poinformowała, że  aneks terminowy został przez inwestora 

przedstawiony do końca marca 2020 roku. Natomiast nadal brak harmonogramu 

rzeczowo-finansowego i trudno jest ocenić, co jest w zakresie i jakie zapisy istnieją w 

harmonogramie. 

Zdaniem zarządu dyrekcja ZOZ powinna przygotowywać dokumentację na pozwolenia, 

aby wyremontować budynek prosektorium, który będzie spełniał wymogi. 

 

Ad 5 

 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat sytuacji dotyczącej skanowania zasobu 

geodezyjnego powiatów wągrowieckiego i złotowskiego, którą omówił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. 
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Ad 6 

 

M. Klessa, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska (…) omówiła  wniosek o wydanie 

pozwolenia na wycinkę drzew przy budynku przychodni w Wągrowcu. Zarząd stoi na 

stanowisku, by  wykonać  zabiegi pielęgnacyjne tych drzew w tym roku, a następnie 

czynić  działania w zależności od zaawansowania   choroby drzew. 

Wniosek stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Ad 6 

 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu  przedstawiła uchwałę w sprawie  zmiany uchwały 

budżetowej na 2019  rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 za,  podjął ww. uchwałę:                   

T. Kranc - za,  J. Springer – za, A. Wieczorek-za , R. Woźniak – za.      

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 7 

 

D. Królczyk, Skarbnik Powiatu   przedstawiła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Zarząd Powiatu jednomyślnie 4 

za,  podjął ww. uchwałę: T. Kranc- za, J. Springer – za,  A. Wieczorek-za, R. Woźniak 

- za. 

 

Uchwała jest załącznikiem nr 3 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 8 

 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad  9 

 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień  06 czerwca  2019 roku,  o  godz. 

14.00.  
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Wobec wyczerpania porządku obrad, posiedzenie Zarządu zakończono. 

            Protokołowała 

      _________________ 

             /M. Substyk/        

 

                                                                                 Starosta Wągrowiecki    

                       ________________________ 

                                   /Tomasz Kranc/       

 

                                                                                       Wicestarosta     

                      _________________________ 

                                 /Michał Piechocki /     

 

                                           Jerzy Springer          ___________________________ 

 

                                           Andrzej Wieczorek   ___________________________ 

 

                                           Robert Woźniak         ___________________________ 
 

 

 

 

 

 


