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 Wągrowiec, dnia 21 stycznia  2019 roku 

 

    
INFORMACJA  O  WYKONANIU  UCHWAŁ  RADY  POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

ORAZ O PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU  

WĄGROWIECKIEGO 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na III sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku, podjęła 9. 

uchwał: 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  nr III /20/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

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

do zaopiniowania . 

 Uchwałę  nr III /21/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego w Radzie 

Społecznej przy Zespole 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 III /18/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Ww. uchwałę 

przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę  nr III /19/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku, 

w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji : 

 Uchwałę  nr III /22/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu 

Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w 

ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w 

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

zaopiniowania. 
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Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr III /23/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  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 III /24/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Ww. uchwałę przesłano  do 

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

 Uchwałę  Nr III /25/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Ww. uchwałę 

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

 Uchwałę  Nr III /26/2018  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia  2018 roku, 

w sprawie  uchwały budżetowej na 2019 rok. Ww. uchwałę przesłano  do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do zaopiniowania oraz przesłano do publikacji 

w Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego.  

II. Zarząd Powiatu w okresie między  19 grudnia   2018 roku a 21 stycznia  2019 roku, 

odbył  5. posiedzeń , na których podjął uchwały: 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora MOW  im. J. Korczaka                    

w Antoniewie, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi PPP w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego  dyrektorowi MOS  w Gołańczy, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi OPP w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi SOSW  im. J. Korczaka                    

w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1                              

w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi ZS im. K. Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi I LO im. Powstańców 

Wielkopolskich w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi ZS nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora   ZS nr 1w  Wągrowcu, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok, 

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

Wągrowieckiego na 2018 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2019 

rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok, 

o w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do 

zaciągania zobowiązań, 

o w sprawie  uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gołańczy dla obszaru położonego w rejonie ulicy Margonińskiej, Polnej i terenów 

kolejowych, 
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o w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Damasławek w rejonie ul. Długiej, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem pomieszczeń 

użytkowych, garaży oraz umowy użyczenia, 

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

realizacji zadań publicznych w 2019 roku, 

o w sprawie  ustalenia wynagrodzenia dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej, 

o w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się  w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Wągrowieckiego i uchwalenia regulaminu jej pracy. 

 

ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”  i realizacji zadania DDOM oraz  ogólnej sytuacji w szpitalu, 

 wytypował  kandydatów do wniosków o nadanie orderów i odznaczeń za 

długoletnią służbę dla  p. K. Dereżyńskiej, dyrektorowi PPP w Wągrowcu oraz 

dla  p. K. Krusia, dyrektora  OPP w Wągrowcu, 

 negatywnie rozpatrzył  wniosek w sprawie ustanowienia służebności gruntowej 

przejazdu i przechodu przy ul. Wierzbowej w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją na temat planu działań Ogniska Pracy Pozaszkolnej               

w Wągrowcu  w okresie ferii zimowych 2019, 

 zapoznał się z pismem Wielkopolskiego  Państwowego Wojewódzkiego 

Inspektora Sanitarnego w związku z pismem dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu, 

 wyraził pozytywną  opinię  w przedmiocie porozumienia o współpracy pomiędzy 

WSP i A im. Mieszka I w Poznaniu a Powiatem Wągrowieckim, 

 zapoznał się z informacją o przeprowadzonej analizie poniesionych w 2018 roku 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego, 

 omawiał i zatwierdził  oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych 

Grantów” na 2019 rok, 

 wyraził negatywną opinię  w sprawie wskazania w aktualizacji „Planu 

gospodarki odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2022 

wraz z planem inwestycyjnym” miejsca zlokalizowanego na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego przeznaczonego, do magazynowania zatrzymanych 

transportów odpadów, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na IV sesję Rady Powiatu . 

 

       Zebrała:  M. Substyk ,  inspektor w Biurze Rady      


