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 Wągrowiec, dnia  22 lipca  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 X sesji w dniu  26 czerwca 2019 roku, podjęła                       

8 uchwał: 

 
I. Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr  X /76/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca   2019 roku w 

sprawie  zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki 

Zdrowotnej 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 X/77/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca  2019 roku   

zmieniająca 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. 

 Uchwałę  Nr X/78/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca  2019 roku w 

sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych 

stanowiących dochody Powiatu Wągrowieckiego instrumentem płatniczym. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu , przesłano  do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. zam. w Pile do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielkop. 

Opublikowano  dnia 02 lipca 2019 r., poz. 6331. 

 Uchwałę  Nr X/79/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca  2019 roku w 

sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu oddz. zam. w Pile do zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny- Biuro Rady  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę Nr X/80/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku  w 

sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2018 rok. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oddz. zam. w 

Pile do zaopiniowania. 

 Uchwałę Nr X/81/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca 2019 roku  w 

sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu wykonania 

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

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oddz. zam. w Pile do zaopiniowania. 
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Wydział Finansów -  Skarbnik Powiatu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr X /82/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca  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 X/83/2019  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 czerwca  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  26 czerwca   2019 roku, a  22 lipca  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 zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

o  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii w Gołańczy, 

o w sprawie  powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w 

Gołańczy, 

o w sprawie  zmiany uchwały w sprawie WPF powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2032, 

o w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu skonsolidowanego 

bilansu powiatu wągrowieckiego za 2018 rok, 

o  w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki, 

o w  sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w postaci elektronicznej dzienników 

lekcyjnych w Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

o 26. Uchwał w sprawie wyrażenia opinii dotyczących  pozbawienia kategorii drogi powiatowej 

(…) w tym: 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2478P 

na odcinku od granicy z gm. Mosina w m. Dworzyska do drogi powiatowej 2472P w m. 

Radzewo, gm. Kórnik, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2421P 

na odcinku od granicy z miastem Poznań do granicy z miastem Poznań m. Kobylniki, gm. 

Rokietnica, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi                   

nr  2422P na odcinku drogi powiatowej 1862P do granicy z gm. Tarnowo Podgórne w m. 

Przybroda, gm. Rokietnica, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2427P 

na odcinku od drogi powiatowej 2425P do granicy z powiatem obornickim w m. Żydowo, gm. 

Rokietnica, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2453P 

na odcinku od drogi powiatowej 2454P do granicy z powiatem kościańskim w m. Drożdżyce, 

gm. Stęszew, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2457P 

na odcinku od drogi wojewódzkiej 306 w m. Rybojedzko do granicy z gm. Dopiewo w m. 

Tomice, gm. Stęszew, 
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o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  

2061P na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej 2427P  w m. 

Zielątkowo, gm. Suchy Las, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  

2504P na odcinku od drogi krajowej nr 92 w m. Swarzędz do granicy administracyjnej miasta 

Swarzędz, gm. Swarzędz, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  

2422P na odcinku od granicy z gm. Rokietnica w m. Kokoszczyn do drogi powiatowej 1872P 

w m. Góra, gm. Tarnowo Podgórne, 

o  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  

2725P na odcinku od granicy z powiatem nowotomyskim do drogi powiatowej nr 2497P w m. 

Sznyfin, gm. Buk, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  

2498P na odcinku od drogi powiatowej 2492P do granicy z powiatem grodziskim m. Sznyfin, 

gm. Buk, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2499P 

na całym odcinku tj. od drogi powiatowej 2497P w m. Dobieżyn Nowy do drogi powiatowej 

2458P  w m. Dobieżyn, gm. Buk, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2457P 

na odcinku od granicy z gm. Stęszew w m. Lisówki do drogi powiatowej 2402P w m. Trzcielin, 

gm. Dopiewo, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2388P 

na odcinku od drogi powiatowej nr 2412P w m. Rosnowo do drogi krajowej nr 5 w m. 

Rosnówko, gm. Komorniki, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2470P 

na odcinku od drogi powiatowej nr 2461P w m. Borówiec do DW 434 w m. Kórnik, gm. Kórnik, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2491P  

na odcinku od granicy z powiatem kościańskim do drogi powiatowej nr 2469P w m. Borkowice, 

gm. Mosina, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2462 

na odcinku od drogi powiatowej nr 2406P w m. Rogalinek do drogi powiatowej nr 2461P w m. 

Daszewice, gm. Mosina, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2478P 

na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mieczewo do granicy z gm. Kórnik w m. 

Mieczewo, gm. Mosina, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2435P 

na odcinku od granicy z gminą Swarzędz w m. Uzarzewo – Huby do drogi powiatowej nr 2437P 

w m. Biskupice, gm. Pobiedziska, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2488P 

na odcinku od granicy z powiatem wrzesińskim w m. Jezierce do drogi gminnej w m. Wagowo, 

gm. Pobiedziska, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2459P 

na odcinku od drogi powiatowej 2498P do granicy z powiatem grodziskim w m. Piekary, gm. 

Stęszew, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2427P 

na odcinku od granicy z powiatem obornickim do drogi powiatowej 2061P w m. Zielątkowo, 

gm. Suchy Las, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2435P 

na odcinku od drogi powiatowej 2407P w m. Swarzędz do granicy z gminą Pobiedziska w m. 

Uzarzewo, gm. Swarzędz, 
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o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2503P 

na odcinku od ul. Rynek do drogi powiatowej 2407P ( ul. Polnej) w m. Swarzędz, gm. 

Swarzędz, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2506P 

na odcinku od granicy z miastem Poznań do skrzyżowania z ul. Piaski w m. Swarzędz, gm. 

Swarzędz, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr  2421P 

na odcinku od drogi krajowej nr 92 do granicy powiatu poznańskiego z Miastem Poznań w m. 

Sady, gm. Tarnowo Podgórne, 

o w sprawie likwidacji kosiarki będącej w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu, 

o w sprawie upoważnienia powiatowych jednostek organizacyjnych do założenia i posiadania 

obowiązkowego konta na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz obsługi i 

odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, 

o w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynującego 

realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022,  

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Waldemara Rojtka - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Bartosza Świerada - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Cierzniaka - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Emilii Paradowskiej  - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wojtasiak-Kozicy - 

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Dominiki Bulery  - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Dominika Przybylskiego - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego , 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Głusiec - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego , 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Hasińskiej  - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Michała Matusiaka - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Godawy - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie upoważnienia do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego w rokowaniach o 

ustalenie ceny wykupu działki nr 396/1 położonej w Rgielsku gm. Wągrowiec z 

przeznaczeniem pod drogę powiatową , 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, części nieruchomości położonej w 

Srebrnej Górze (…). 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 
 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych wyrażając zgodę o 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych ze środków PFRON,  

 zapoznał się z  wartością nieruchomości oznaczonej nr 5441/5 położonej w Wągrowcu 

przy ul. Rgielskiej  oraz nieruchomości oznaczonej nr 396/1 położonej w Rgielsku gm. 

Wągrowiec , 
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 wyraził  zgodę na korzystanie z przystanków przy drogach powiatowych przez PKS 

Piła, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo w sprawie przystąpienia do projektu dotyczącego zdrowia 

psychicznego, 

 zapoznał się z informacją  na temat wyznaczenia lekarza w celu stwierdzenia zgonu i 

wyraża wolę przystąpienia do procedury, 

 zapoznał się z informacją na temat przebiegu rekrutacji do klas pierwszych szkół 

ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 , 

 zapoznał się z informacją na temat  przebiegu inwestycji w ZOZ w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją na temat  wyników IV edycji Programu Wsparcia 

Samorządów Uczniowskich, 

 zapoznał się z informacją na temat ustalenia odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa  

za działkę  1635- Ul. Nad Nielbą w Wągrowcu, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo  dyrektora PZD w Wągrowcu, wyrażając  zgodę na 

zawarcie umów związanych z zimowym utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2019/2020 (…), 

 zapoznał się z informacją  na temat sytuacji związanej z lokalizacją miejsca do 

magazynowania zatrzymanych transportów odpadów,  

 pozytywnie rozpatrzył projekt umowy o świadczenie usług w zakresie optymalizacji 

kosztów dystrybucji gazu, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Pasjonaci Podziemi w Poznaniu o 

wsparcie finansowe 12. edycji imprezy pn. Piknik przy Bunkrze w Gołańczy i 

postanowił dofinansować kwotą 1.000 zł ww. imprezę, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XI sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 

 


