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 Wągrowiec, dnia  18 marca  2019 roku 

 

                                             Zarząd Powiatu Wągrowieckiego 
    

INFORMACJA O WYKONANIU UCHWAŁ RADY POWIATU 

WĄGROWIECKIEGO  ORAZ O PRACY ZARZĄDU POWIATU ZA OKRES 

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU  WĄGROWIECKIEGO 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na VI sesji w dniu  27 lutego  2019 roku, podjęła 11 

uchwał: 

 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw  Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał  do realizacji  : 

 Uchwałę nr VI /39 / 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 lutego  2019 roku 

w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz do 

publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. 

 

Wydział Organizacyjny  Biuro Rady otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę nr VI /37/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w                 

Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie 

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

w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VI /38/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej. Za 2018 rok. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr VI /42/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z                  

p.  I. Wójcik.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VI /43/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z                  

p. J. Domagałą.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

do zaopiniowania. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr VI /40/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Michała 

Archanioła w Mieścisku.   Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Pile do zaopiniowania. 
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 Uchwałę nr VI /41/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego 2019 roku w 

sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Łeknie.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Pile do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VI /44/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie zamiaru likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. 

ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego nr 2 w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VI /45/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Policealnej dla Młodzieży  im. Stanisława 

Mikołajczyka w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VI /46/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie zamiaru likwidacji  Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. 

Karola Libelta  w  Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr VI /47/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lutego  2019 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia powierzchni użytkowej 

będącej w dyspozycji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

II. Zarząd Powiatu w okresie między  27 lutego  2019 roku, a  18 marca  2019 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

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

wągrowieckiego na 2019 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

o w sprawie zmiany uchwały Nr 34/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia                     

20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych ustawami na 2019 rok, 

o w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu do realizacji programu oraz do składania oświadczeń woli w sprawach 

związanych z projektem „Akademia doradztwa zawodowego w makroregionie I – woj. 

zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie” w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

o w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

o w sprawie  ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

o w sprawie  ogłoszenia konkursu  w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu , 

o w sprawie  ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora  

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie, 
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o w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy 

stypendystów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, 

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: 

 

 zapoznał się z  informacją na temat aktualnej sytuacji  szpitala oraz stopniem  

realizacji  inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań 

istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”, 

 zapoznał się i zatwierdził  Powiatowy Informatora Edukacyjny na rok szkolny 

2019/2020, 

 zapoznał się i pozytywnie zaopiniował  zasady przygotowywania i zatwierdzania  

arkuszy organizacyjnych  szkół i placówek prowadzonych przez powiat na rok 

szkolny 2019/2020, 

 wytypował dyrektorów szkół jako kandydatów do nagrody :p. Iwonę Brudz i                 

p. Beatę Dobrochowską -Byczyńską o nagrodę Ministra Edukacji i p. Katarzynę 

Dereżyńską i p. Karola Krusia o nagrodę Kuratora Oświaty, 

 rozpatrywał  pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie  

zgłaszania do kolejnej edycji  „Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na 

obszarach wiejskich w Wielkopolsce”, 

 zapoznał się z informacją o sytuacji ekonomiczno-inwestycyjnej szpitala, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu 

wyrażając zgodę  na  nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 

godzin tygodniowo,  

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrodę  

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” w 

Wągrowcu z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia Spółdzielni, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na VII sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 


