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PROTOKÓŁ NR 36 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 13 czerwca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  gabinecie starosty. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 12.30, zakończono o godz. 15.20. 

 

 
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.Danuta Królczyk                           - Skarbnik Powiatu 

7.Radosław Kubisz                          - Sekretarz Powiatu 

8.Barbara Linetty                             - kierownik Wydziału SOiZ 

9.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 06 czerwca  2019 roku. 

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

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

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

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej. 

6. Zaopiniowanie na sesję Rady Powiatu: 

6.1  projektu uchwały w sprawie  zmiany WPF powiatu wągrowieckiego na lata 

2019-2032, 

6.2 projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

     6.3  protokołu z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2018 rok, 

     6.4  projektu  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania  Rady  

           Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu, 

     6.5 zmieniająca uchwałę nr VI/47/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27  

           lutego 2019 roku w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  

           powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w  

           Wągrowcu , 

     6.6  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania. 

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru formularzy do przeprowadzenia 

konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. 

8. Zatwierdzenie harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.                                        

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Wągrowcu. 
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10. Informacja na temat sztandaru Powiatu Wągrowieckiego. 

11. Rozpatrzenie pisma dyrektora PZD w Wągrowcu o wyrażenie zgody na udzielenie 

zamówienia publicznego na zadania: zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 

terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowych 2019-2020 oraz na zimowe 

utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca będących w zarządzie PZD w 

Wągrowcu. 

12. Informacja na temat przystąpienia do  opracowania Programu Ochrony Środowiska 

na lata 2019-2022 z perspektywą  do roku 2026 wraz z Programem Usuwania 

Azbestu. 

13. Uwagi i wnioski . 

14. 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 06 czerwca 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta uczestniczył w: 

uroczystości otwarcia Żłobka w Wągrowcu, 

zjeździe działkowców w Pile, 

we mszy św. w parafii  p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu i  marszu dla rodzin, 

zawodach  pożarniczych  gmin Damasławek i Wapno, 

zakończeniu roku pływackiego klubów sportowych, 

inauguracji posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy, kadencji 2019-2023, 

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

inauguracji posiedzenia Rady Społecznej ZOZ w Wągrowcu, kadencji 2019-2023, 

szkoleniu obronnym  kraju, 

spotkaniu z kierownikami wydziałów starostwa, 

spotkaniu z przedstawicielami budowy  DDOM przy ZOZ w Wągrowcu, 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

wraz z R. Kubiszem, Sekretarzem Powiatu w  szkoleniu Stowarzyszenie Jednostek 

Samorządowych „ Komunikacja”, 

we mszy św. w intencji powstańca wielkopolskiego w Popowie Kościelnym, gm. 

Mieścisko, 

marszu dla rodziny  organizowanym przez Stowarzyszenie ALIA w Antoniewie 

połączony z festynem rodzinnym, 

spotkaniu z Kurkowymi Bractwami Strzeleckimi, 

spotkaniu z przedstawicielem dot. termomodernizacji SOSW  w Wągrowcu, 

spotkaniu komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu, 

szkoleniu  dot. zmian przepisów prawnych w jst., które odbyło się w Urzędzie 

Wojewódzkim w Poznaniu. 
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Członek zarządu A. Wieczorek uczestniczył w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Turystyki. 

 

Członek zarządu R. Woźniak w posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i 

Turystyki. 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i 

Komunikacji. 

 

Ad 4 

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

budżetowej na 2019  rok . Zarząd Powiatu jednomyślnie 5 za,  podjął ww. uchwałę: J. 

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

Uchwała jest załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 5 

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                  

5 za,  podjął ww. uchwałę: J. Springer – za, T. Kranc - za,  M. Piechocki –za,                                 

A. Wieczorek-za, R. Woźniak-za. 

Uchwała jest załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. 

 

Ad 6 

Zarząd jednomyślnie pozytywnie zaopiniował na sesję Rady Powiatu: 

ad 6.1 projekt uchwały w sprawie  zmiany WPF powiatu wągrowieckiego na lata 

2019-2032, który omówiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem 

nr 3 do protokołu, 

  

ad 6.2  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, który 

przedstawiła D. Królczyk, Skarbnik Powiatu. Projekt jest załącznikiem nr 4 do 

protokołu, 

     ad 6.3  protokół  z kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2018 rok, 

który omówił M. Piechocki, Wicestarosta. Protokół z kontroli jest załącznikiem nr 5 do 

niniejszego protokołu, 

     ad  6.4  projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania  Rady  

Społecznej przy ZOZ w Wągrowcu, który omówiła B. Linetty, kierownik Wydziału 

Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Projekt jest załącznikiem nr 6 do protokołu,  

   ad 6.5 projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr VI/47/2019 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy użyczenia  powierzchni użytkowej będącej w dyspozycji Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu, który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 7 do protokołu, 
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  ad  6.6  projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego 

wotum zaufania, który przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Projekt jest 

załącznikiem nr 8 do protokołu. 

 

Ad 7 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie określenia wzoru formularzy do 

przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. 

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

protokołu. 

 

Ad 8 

Zarząd jednomyślnie zatwierdził  harmonogramu Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. 

Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Harmonogram BO na 2020 rok  jest 

załącznikiem nr 10 do protokołu. 

 

Ad 9 

Zarząd jednomyślnie 5 za podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Temat przedstawił R. Kubisz, 

Sekretarz Powiatu. Uchwała jest załącznikiem nr  11 do protokołu. 

 

Ad 10 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat sztandaru Powiatu Wągrowieckiego. 

Informację omówił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. 

 

Ad 11 

Zarząd pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu i wyraził zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego na zadania: zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowych 2019-2020 oraz na zimowe 

utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca będących w zarządzie PZD w Wągrowcu. 

Temat przedstawił R. Kubisz, Sekretarz Powiatu. Pismo jest załącznikiem nr 12 do 

protokołu. 

 

Ad 12 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przystąpienia do opracowania Programu 

Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą  do roku 2026 wraz z Programem 

Usuwania Azbestu.  

Z końcem 2018 roku przestał obowiązywać Program ochrony środowiska dla 

powiatu wągrowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2015-2018. W związku z potrzebą opracowania nowego programu Wydział OŚRiL 

wystąpił do firm prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska z prośbą o 

przedstawienie propozycji cenowej. Odpowiedzi udzieliły 2 firmy. Ceny były podobne. 

Planuje się zawrzeć umowę z firmą Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska z siedzibą 

w Poznaniu; ul. Nowy Świat 10a/15; 60-583 Poznań. Koszt zadania 10 400zł. 

Projekt umowy zakłada, że Program ochrony środowiska na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026 oraz program usuwania azbestu (POŚ i PUA) gotowy będzie 
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do 15.12.2019r.POŚ będzie uzgadniany z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego 

a POŚ i PUA będzie opiniowany przez RDOŚ i PWIS  w zakresie potrzeby 

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wykonawca na 

podstawie upoważnień wystąpi do właściwych organów i instytucji o udostępnienie 

informacji niezbędnych do opracowania Programów oraz o uzgodnienia i opinie 

właściwych organów projektów opracowanych programów.   Dokumenty będą poddane 

konsultacjom społecznym i na tym etapie Rada Powiatu Wągrowieckiego zapoznana 

zostanie z Projektem Programów. Informację przedstawiła M. Klessa, kierownik 

Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.  

Ad 13 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

Ad 14 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień  19  czerwca  2019 roku,  o  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         ___________________________ 
 


