
1 
 

 

 

 

 

 

 Wągrowiec, dnia 18 lutego 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 IV sesji w dniu 30 stycznia  2019 roku, podjęła                  

10. uchwał: 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia – Powiatowe Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  nr IV /27/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy 

w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ww. uchwałę przesłano  do   Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu   do zaopiniowania . 

 Uchwałę  nr IV /28/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji 

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

zaopiniowania . 

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  nr IV /29/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

za 2018 rok. Ww. uchwałę przesłano  do   Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu   

do zaopiniowania . 
 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  nr IV /30/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny  -Biuro Rady otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  nr IV /32/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2019 rok. Ww. 

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

 Uchwałę  nr IV /33/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

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

Poznaniu do zaopiniowania. 
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 Uchwałę  nr IV /34/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

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

w Poznaniu do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielkop. 

Opublikowano  dnia 07 lutego 2019 r.poz.1423. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   otrzymał do realizacji : 

 Uchwałę  nr IV /31/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia  2019 roku, 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia i przystąpienia do stowarzyszenia pod 

nazwą Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Ww. uchwałę 

przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr IV /35/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 stycznia 2019 

roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Ww. 

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

zaopiniowania.  

 Uchwałę  Nr IV /36/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 stycznia 2019 roku, 

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

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

  

II. Zarząd Powiatu w okresie między  30 stycznia  2019 roku a 18 lutego 2019 roku, 

odbył  3. posiedzenia , na których podjął uchwały: 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

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

Wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w 

Wągrowcu. 

 

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, 

 zapoznał się i zatwierdził  plan budżetu Wydziału Oświaty (…)  na 2019 rok w 

dziale:  kultura fizyczna i sport, w dziale kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego  i w dziale turystyka , 

 zapoznał się z wykazem pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję wniosków 

o przyznanie dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 

się w gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego. Zarząd pozytywnie zaakceptował i ustalił kwoty dotacji na 

realizację ww. zadania, 

 zapoznał się z koncepcją projektów hal sportowych ZS nr 1 i ZS nr 2 w 

Wągrowcu, 
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 zapoznał się z informacją w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do ofert złożonych 

w trybie uproszczonym w ramach „Małych Grantów”, 

 zapoznał się z prezentacją wyników ankiety badającej preferencje edukacyjne 

uczniów klas trzecich gimnazjów i uczniów ósmych  klas podstawowych, 

 zapoznał się z kierunkami kształcenia w ofercie edukacyjnej szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych  przez powiat wągrowiecki na rok szkolny 

2019/2020, 

 rozpatrywał wniosek Szkoły Podstawowej w Wapnie o wpisanie do 

Powiatowego Kalendarza Imprez na rok 2019 imprezy pn. „Konkurs Wiedzy z 

Języka  Angielskiego dla klas 4-6 SP pt. „ English is fun”. Zarząd proponuje 

wesprzeć finansowo powyższą imprezę, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek OSP w Kaliszanach  i przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego dla  p. Czesława Lewandowskiego - prezesowi 

zarządu OSP Kaliszany, 

 zapoznał się z informacją na temat  uchwały w sprawie ustalenia na 2019 rok 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli  prowadzonych przez 

uczelnie, na które dofinansowanie może być przyznane, 

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu, wyrażając  

zgodę na nauczanie indywidulane ucznia tej szkoły w okresie od 18 lutego br. do 

31 marca 2019 roku, w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na VI sesję Rady Powiatu . 

 

 

 

 

 

 

 

       Zebrała:  M. Substyk ,  inspektor w Biurze Rady      
 


