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 Wągrowiec, dnia  20 maja  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 VIII sesji w dniu  24 kwietnia 2019 roku, podjęła                       

6 uchwał: 

 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu otrzymał do 

realizacji: 

 Uchwałę nr VIII /54/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia  2019 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Wapnie.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr VIII /55/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Wągrowcu.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział  Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr VIII /56/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia  2019 roku 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji budżetu 

obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. 

Wielk. Opublikowano  6 maja 2019 r. , poz.4571. 

 Uchwałę nr VIII /57/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie  realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Ww. uchwałę 

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

publikacji w Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano  6 maja 2019 r. , poz.4565. 

 

Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr VIII /58/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 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 VIII /59/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 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  24 kwietnia  2019 roku, a  20 maja  2019 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o dwukrotnie 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 przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania 

finansowego powiatu wągrowieckiego za 2018 rok, 

o w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wągrowieckiego sprawozdania finansowego 

powiatu wągrowieckiego za 2018 rok, 

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

Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

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

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu, 

o Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w 

Wągrowcu  

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w 

Wągrowcu, 

o w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie, 

o w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie, 

o w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie  wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej - 

odcinka drogi nr 2326C Janowiec Wielkopolski – Rogowo położonej w Gminie 

Janowiec Wielkopolski ul. Tysiąclecia i zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się  z pismem dyrektora PCPR w Wągrowcu w sprawie  oceny zasobów 

pomocy społecznej za rok 2018, 

 zapoznał się z  pismem MKS „Nielba Wągrowiec” o wsparcie finansowe w 

formie promocji Powiatu Wągrowieckiego poprzez sport w roku 2019, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„Remont drogi powiatowej nr 1605P odcinek Potulice-Runowo w m. Potulice”, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu, wyrażając zgodę   

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo,  

 rozpatrywał  wniosek w sprawie odszkodowania za działkę  nr 396/1 położoną w 

Rgielsku, 

 rozpatrywał  wniosek w sprawie odszkodowania za działkę nr 5441/5 położoną 

w Wągrowcu ul. Rgielska, 
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 rozpatrywał  wniosek w sprawie służebności przejazdu przez działkę nr 5441/5 

położoną w  Wągrowcu ul. Rgielska, 

 rozpatrywał  pismo  Gołanieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  z prośbą                         

o dofinansowanie wyjazdu grupy 40 członków stowarzyszenia  na „Taneczny 

Piknik 2019” do Łodzi, 

 wyraził zgodę  na realizację przez  gminę Damasławek operacji trwale związanej 

z nieruchomością będącej własnością powiatu wągrowieckiego, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu ,  wyrażając  

zgodę na nauczanie w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w 

wymiarze 6 godzin tygodniowo, ucznia tej szkoły, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i 

rekreacji osób niepełnosprawnych  ze środków PFRON,  

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych                                        

o dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON, 

 zapoznał się z pismem Parafii Rzymskokatolickiej św. Wawrzyńca w Gołańczy 

o rozważenie możliwości udzielenia pomocy finansowej na remont kościoła, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na IX sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 

 

 


