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 Wągrowiec, dnia  17 czerwca   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 IX sesji w dniu  29 maja 2019 roku, podjęła                       

16 uchwał: 

 

I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu otrzymał do 

realizacji: 

 Uchwałę Nr IX/60/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja  2019 roku w 

sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. Ww. 

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

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr  IX /61/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja  2019 roku w 

sprawie  powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

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

zaopiniowania. 

 Uchwałę Nr IX/62/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku  w 

sprawie  powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno- 

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu. Ww. 

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

Wydział  Oświaty, Kultury i Sportu otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr IX/63/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku   w 

sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w 

Wągrowcu i likwidacji II Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr IX/64/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w 

sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy  i likwidacji Szkoły 

Policealnej dla Dorosłych w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr IX/65/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w 

sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i likwidacji Szkoły Policealnej 

dla Młodzieży im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę Nr IX/66/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w 

sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych im. Stanisława 

Mikołajczyka wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwała NR IX/ 67/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku   w 

sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 2 dla Młodzieży w Wągrowcu 
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wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk .dr. Stanisława Kulińskiego w 

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

zaopiniowania. 

 Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w 

sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie 

powiatu wągrowieckiego od 1 września 2019 roku. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. 

U. Woj. Wielk. Opublikowano dnia 04 czerwca  2019 r. , poz.5429. 

  Uchwała Nr IX /69/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

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

do zaopiniowania. 

 Uchwała Nr IX/ 70/2019  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 

niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości ich pobrania  i wykorzystania. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile  i do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano dnia                      

04 czerwca 2019 r., poz.5428. 
 

Wydział Organizacyjny- Biuro Rady  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę Nr IX/71/2019 w sprawie  rozpatrzenia skargi na działania  Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. Przesłano do Kuratorium 

Oświaty  delegatura w Pile oraz zainteresowanym stronom. 

 

Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr IX /72/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja  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 IX/73/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku, w 

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

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

 Uchwałę Nr IX /74/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego  w sprawie zmiany uchwały 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ww. uchwałę przesłano  do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr IX /75/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 maja 2019 roku w  

sprawie zmiany uchwały w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu  wykonania  

budżetu Powiatu Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej za pierwsze półrocze oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury,  

zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do 

zaopiniowania. 
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II. Zarząd Powiatu w okresie między  29 maja  2019 roku, a  17 czerwca 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 dwukrotnie w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok, 

o w sprawie określenia wzoru formularzy do przeprowadzenia konsultacji budżetu 

obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się  ze wstępną informacją o wynikach naboru do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych  przez powiat wągrowiecki, 

 zapoznał się z informacją o przygotowaniu termomodernizacji SOSW w 

Wągrowcu, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski Stowarzyszenia im. ks. Jerzego Niwarda 

Musolffa w Wągrowcu i  przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla:  

p.p. Janiny Hendiger-Woźniak, Anny Folborskiej, Doroty Baczyńskiej, Beaty 

Lewandowskiej, Stanisławy Wegner oraz Moniki Sierschuła – pracownikom 

Stowarzyszenia im.  ks. Jerzego Niwarda Musolffa, 

 zapoznał się z informacją na temat Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok oraz  

zatwierdził harmonogram Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok,                                             

 zapoznał się z informacją na temat sztandaru Powiatu Wągrowieckiego, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo  dyrektora PZD w Wągrowcu,  wyrażając zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego na zadania: zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie zimowych 

2019/2020 oraz na zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca 

będących w zarządzie PZD w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją na temat przystąpienia do opracowania Programu 

Ochrony Środowiska na lata 2019-2022 z perspektywą  do roku 2026 wraz z 

Programem Usuwania Azbestu, 

 zapoznał się z informacją nt. zaawansowania inwestycji „Rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala  ZOZ w 

Wągrowcu”, 

 zapoznał się z informacją na temat sytuacji dotyczącej skanowania zasobu 

geodezyjnego powiatów wągrowieckiego i złotowskiego, 

 omawiał wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew przy budynku 

przychodni w Wągrowcu, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na X sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 
 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 


