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 Wągrowiec, dnia  15 kwietnia  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 VII sesji w dniu  27 marca 2019 roku, podjęła                       

6 uchwał: 

 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw  Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał  do realizacji  : 

 Uchwałę nr VII /51 / 2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 marca  2019 roku 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018  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 VII /50/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku w 

sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

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

do zaopiniowania. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu otrzymał do 

realizacji: 

 Uchwałę nr VII /48/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca  2019 roku w 

sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2019 roku.  

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

zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VII /49/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca  2019 roku w 

sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim do roku 2021.  

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr VII /52/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 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 VII /53/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 marca 2019 roku, 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do zaopiniowania.  
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II. Zarząd Powiatu w okresie między  27 marca  2019 roku, a  15 kwietnia   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 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

o  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu,  

o w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

o w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej  i Zespołu Opieki 

Zdrowotnej za 2018 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu 

Wągrowieckiego, 

o w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 

upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pt.: 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie 

wągrowieckim (V)”, 

o w sprawie  sprawozdania  z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”, 

o w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego o pow. 46,50 m2, 

mieszczącego się w budynku przy ul. Kościuszki 76 , 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się z  informacją na temat aktualnej sytuacji i  stopniem  realizacji  

inwestycji pn. „Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego 

obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu”, 

 zapoznał się z informacją na temat zmian w publicznym transporcie zbiorowym, 

 zapoznał się z informacją  o zamiarze utworzenia w Wągrowcu  filii 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w Pile. Niestety wskazany przez 

dyrektora WORD teren przy ul. Kcyńskiej 48, będący własnością powiatu, ze 

względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa  i wprowadzenia dużego 

ruchu wewnętrznego, teren ten  nie został zaakceptowany przez Zarząd Powiatu,   

 rozpatrywał  pismo dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej  w Wągrowcu o 

wsparcie finansowe w związku z obchodami 40-lecia PSM. Zarząd pozytywnie 

rozpatrzył powyższy wniosek  i proponuje ufundować tablicę pamiątkową oraz 

uczestniczyć w dofinansowaniu   2. koncertów z okazji jubileuszu, 

 rozpatrywał  wniosek komisji stałej Rady Powiatu, dot. kosztów rozliczenia 

zużycia gazu  w ZS nr 2 w Wągrowcu, 

 rozpatrywał  pismo  p. K. Kowalskiego - dyrektora naczelnego i artystycznego w 

Łodzi o pomoc  i dofinansowanie realizacji  Koncertu Galowego pt. „W krainie  
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Uśmiechu” ”, i proponuje dofinansować kwotą 8.000 zł brutto powyższą 

imprezę, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Powiatowego OSP w 

Wągrowcu o sfinansowanie udziału drużyny OSP Wapno, która zakwalifikowała 

się do  rozgrywek ogólnopolskich  na X Ogólnopolski  Turniej Halowy Piłki 

Nożnej OSP w Gąsawie i Rogowie i proponuje dofinansować kwotą 800 zł brutto 

na udział drużyny w tej imprezie, 

 omawiał  temat przygotowania wniosków do naboru w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych, 

 omawiał temat przygotowania wniosku na budowę hali sportowej w ZS nr 1 w 

Wągrowcu i wyraża  zgodę  na złożenie wniosku na budowę tej hali, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych o 

dofinansowanie likwidacji barier technicznych ze środków PFRON,  

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych o 

dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, 

 zapoznał się z informacją na temat  naboru wniosków  w ramach PROW, 

 rozpatrywał  pismo Zarządu PCK oddz. w Wągrowcu  o możliwość umieszczenia 

tablicy okolicznościowej na budynku Zespołu Przychodni w Wągrowcu z okazji  

100. lecia  istnienia PCK. Zarząd wyraził zgodę na umieszczenie tablicy 

pamiątkowej bez udziału finansowego powiatu, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektora I LO w Wągrowcu  wyrażając  zgodę 

na nauczanie indywidualne 2. uczniów tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu  wyrażając zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 6 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo Wójta Gminy Wągrowiec o przyłączenie się do 

organizacji 57.Konkursu Sztuki Ludowej Pałuk pn. „Wiosna na Pałukach” 

organizowanego przez Szubiński Dom Kultury i ufundowanie nagród dla 

twórców ludowych biorących udział w konkursie i proponuje ufundować  

nagrody rzeczowe  do kwoty 500 zł brutto , 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu i wyraził zgodę 

na  możliwość realizacji indywidualnych zajęć  edukacyjnych w wymiarze                      

6 godzin tygodniowo dla ucznia tej szkoły, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na VIII sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 

 


