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 Wągrowiec, dnia  20 listopada  2018 roku 

 

    
INFORMACJA  O  WYKONANIU  UCHWAŁ  RADY  POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

ORAZ O PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU  

WĄGROWIECKIEGO 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLVII sesji w dniu 30 października  2018 roku, 

podjęła 8. uchwał: 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  nr XLVII /360/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października   

2018 roku, w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku  publicznego na 2019 rok”.Ww. uchwałę przesłano  do   Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu   do zaopiniowania . 
 

Wydział Organizacyjny -Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  nr XLVII /361/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października  

2018 roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego. 

Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do 

zaopiniowania oraz przesłano zainteresowanym stronom. 

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji : 

 Uchwałę  nr XLVII /362/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października  

2018 roku, w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Powiatu Wągrowieckiego .Ww. 

uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania 

oraz przesłano do publikacji w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego. 

Opublikowano dnia 7 listopada 2018 r.poz.8708. 

 Uchwałę  nr XLVII /363/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października  

2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnej umowy najmu 

Pomieszczenia. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

do zaopiniowania . 

 Uchwałę  nr XLVII /366/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października  

2018 roku, 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do 

zaopiniowania . 
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Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę Nr XLVII /367/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października   

2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu 

Wągrowieckiego  w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez 

wynagrodzenia”. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu    

do zaopiniowania 

 

Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XLVII /364/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 października  

2018 roku , w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032.                        

Ww. uchwałę przesłano  do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do 

zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XLVII /365/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października   

2018 roku , w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok , Ww. uchwałę 

przesłano  do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do zaopiniowania. 

 

II. Zarząd Powiatu w okresie między  30 października   2018 roku  a 20 listopada   

2018 roku, odbył  2. posiedzenia , na których podjął uchwały: 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

o dwukrotnie w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków 

budżetu powiatu na 2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na realizacje zadania i 

formy jego zlecania organizacjom pozarządowym, 

o w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032, 

o w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok, 

o w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego - prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej, 1 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej w 2019 roku i uchwalenia regulaminu jej pracy, 

o Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu, określenia wysokości środków na 

poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz 

podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 pozytywnie  rozpatrzył wniosek  p. J. Berendta, dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu 

wyrażając zgodę na  instalację nowej stacji GNSS na budynku Zespołu Szkół nr 

1 w Wągrowcu, 

 zapoznał się ze sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej w MOW w 

Antoniewie , 

  zapoznał się z informacją na temat porozumienia w sprawie rozliczeń za 

pośrednictwem rachunku powierniczego miedzy ZOZ w Wągrowcu a 

wykonawcę zadania –rozbudowa szpitala (…), 

 zapoznał się z informacją w sprawie postępów nt. rozbudowy szpitala (…), 
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 pozytywnie rozpatrzył pismo Zarządu Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku i wyraził zgodę na  sporządzenie aneksu do umowy dotyczącej realizacji 

zadania publicznego pn. „Promocja regionu na turnieju europejskim w Wiedniu”, 

 zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”, 

 zapoznał się  z pismem dyrektora ZOZ w Wągrowcu o wyrażenie opinii w 

sprawie udzielenia  odpowiedzi  do Konsorcjum Wykonawców, 

 zapoznał się  z informacją na temat planu zimowego utrzymania dróg 

powiatowych na terenie powiatu w sezonie zimowym 2018/2019, 

 rozpatrywał  wniosek Piotra i Moniki  Wachowiak o obniżenie czynszu 

dzierżawnego, 

 ustalił propozycję nagród dla kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora DPS w Srebrnej Górze , wyrażając  

zgodę na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na zakup oleju 

opałowego lekkiego dla jednostki na sezon grzewczy 2018/2019, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na II sesję Rady Powiatu . 

 

       Zebrała:  M. Substyk ,  inspektor w Biurze Rady      
 

 


