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PROTOKÓŁ NR 40 / 2019 

posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 02 lipca  2019 roku,                                                                                                                                               

które odbyło się w Starostwie Powiatowym w  sali nr 108. 

Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 13.00, zakończono o godz. 15.15. 

 

 
W posiedzeniu uczestniczyli: 

1.Tomasz Kranc                                     - Starosta Wągrowiecki 

2. Michał Piechocki                                - Wicestarosta 

3.Jerzy Springer                                     - 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.Karolina Krenz                              - kierownik Wydziału Oświaty (…) 

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 27  czerwca  2019 roku. 

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

4. Informacja na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. 

5. Informacja na temat inwestycji w ZOZ w Wągrowcu . 

6. Uwagi i wnioski . 

7. 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 27 czerwca 2019 roku. 

 

Ad 3  

Starosta informacje o pracy między posiedzeniami zarządu złoży na kolejnym 

posiedzeniu. 

 

 

 

 

 



2 

 

Wicestarosta uczestniczył w: 

   spotkaniu Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  

   Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu, 

spotkaniu z burmistrzem  Margonina w sprawie  dowozu uczniów do szkół, 

walnym zgromadzeniu  Narodowego Funduszu Rozwoju Promocji Województwa  

wielkopolskiego , które odbyło się w Poznaniu, 

rozmowach z p. Jańczak  dotyczących wynajmu pomieszczeń dla przechowywania łodzi 

i innych obiektów pływających, 

rozmowach o regulacjach opłat za media m.in. gaz, prąd. 

 

 

Członek zarządu J. Springer  uczestniczył w oficjalnym zakończeniu  Mistrzostw Świata 

Modeli Żaglowych Nawiga 2019,  które odbyły  się  w Wągrowcu. Złożył 

podziękowania  dla Starostwa za pomoc w organizacji i wsparcie finansowe. 

 

 

Ad 4 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020. Temat omówiła 

K. Krenz, kierownik Wydziału Oświaty (…). Informacja jest załącznikiem nr 1 do 

protokołu. 

 

Ad 5 

Zarząd zapoznał się z informacją na temat inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, którą 

omówili P. Bury, dyrektor ZOZ w Wągrowcu ,  przedstawiciele ZOZ  oraz inwestor 

zastępczy i wykonawca robót. Jak poinformowali ciągle trwają prace nad 

uszczegółowieniem  harmonogramu robót i zapłata zostanie uiszczana  adekwatnie do 

wykonanych robot. Po posiedzeniu Rady Budowy w ZOZ w Wągrowcu ustalono m.in.,  

aby  do 12 lipca  br. były uszczegółowienie  wyliczenia, a do dnia 17 lipca br. ma być 

przedłożony harmonogram prac na drugi etap – remonty pomieszczeń. 

Starosta T. Kranc zauważył, że dla  nas najważniejsza jest  zawarta umowa, która 

obowiązuje. 

 

Ad 6 

Uwag  i wniosków nie zgłoszono.  

 

 

Ad 7 

Następne posiedzenie Zarządu, ustalono na dzień 11  lipca  2019 roku,  o  godz. 9.00.  
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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         ___________________________ 
 

 

 

 


