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 Wągrowiec, dnia 10 grudnia 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 II sesji w dniu 28 listopada  2018 roku, podjęła 6. 

uchwał: 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  nr II /16/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada  2018 roku, 

w sprawie: zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

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

do zaopiniowania . 
 

Wydział Organizacyjny -Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  nr II /12/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada  2018 roku, 

w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

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

zaopiniowania. 

 Uchwałę  nr II /13/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada  2018 roku, 

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego do 

wystawiania poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu 

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

Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział Komunikacji  otrzymał do realizacji : 

 Uchwałę  nr II /14/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada   2018 roku, 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających w 2019 roku. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz przesłano do publikacji w Dz. Urz. 

Województwa Wielkopolskiego. Opublikowano dnia 4 grudnia  2018 r.poz.9492. 

 Uchwałę  nr II /15/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada   2018 roku, 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów  

w 2019 roku. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

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

Wielkopolskiego. Opublikowano dnia 4 grudnia  2018 r.poz.9491. 
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Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr II /17/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 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  28 listopada   2018 roku a 10 grudnia   2018 

roku, odbył  3. posiedzenia , na których podjął uchwały: 

o w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu powiatu 

na 2018 rok wg. szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy na rzecz Gołanieckiego 

Ośrodka Kultury, 

o w sprawie upoważnienia Pani Edyty Owczarzak – Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego – 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu przed sądami powszechnymi w 

sprawach dotyczących zwrotu dofinansowania. 

o w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy w celu 

przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań zleconych przez Powiat 

Wągrowiecki w 2019r. organizacjom pozarządowym (…), 

o w sprawie wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego – prowadzenia 1 punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej     i 1 punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 

oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu wągrowieckiego w 2019 roku, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz 

Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu, 

o w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej, projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, 

o w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych w ramach projektu „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych 

i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, 

Wągrowieckiego i Złotowskiego” realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” i określenia Regulaminu 

Pracy Komisji Przetargowej. 

 

ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Damasławek  i  przyznał  Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pana Fransa Putmans - przedstawicielowi 

współpracy Gminy Damasławek z zagranicą, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek   Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno-

Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego w Wągrowcu i  przyznał 
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Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Sebastianowi  Chosińskiemu -  

członkowi  Stowarzyszenia , 
 przyjął zaproszenie do uczestnictwa w Programie wyrównywania różnic między 

regionami III” współfinansowanym ze środków PFRON, 

 zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”, 

 zapoznał się  z informacją na temat prac związanych z przygotowaniem 

dokumentacji dotyczących budowy hal sportowych przy ZS nr 1 i ZS nr 2 w 

Wągrowcu, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na III sesję Rady Powiatu . 

 

       Zebrała:  M. Substyk ,  inspektor w Biurze Rady      
 

 

 


