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 Wągrowiec, dnia  14 grudnia  2020 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 XXIV sesji w dniu  25 listopada 2020 roku, podjęła  9 

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /200/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

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

 

Wydział Komunikacji  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /198/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2021 

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

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

 Uchwałę  Nr XXIV /199/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie z drogi i przechowywanie statków lub innych 

obiektów pływających  w 2021 roku.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do publikacji w              Dz. U. Woj. Wielk. 

Wydział  Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /202/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z RTG.  

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

 Uchwałę  Nr XXIV /203/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego z p. J. 

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

zaopiniowania. 

Wydział  Gospodarki Nieruchomościami   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /205/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Wągrowieckiego  na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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Biuro Rady- Przewodnicząca Rady Powiatu otrzymała do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /206/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wągrowieckiego.  Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Rozwoju , Inwestycji i Transportu Publicznego   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIV /207/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku, 

w sprawie udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXIV /204/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  25 listopada  2020 roku, a 14 grudnia 2020 roku, odbył  

3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie likwidacji środka trwałego będącego w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie, 

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

o w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec, 

o w sprawie zaopiniowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Wągrowiec na lata 2021-

2024 z perspektywą do roku 2028”, 

o w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Gołańczy w sprawie 

wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych  i garaży, pozostających w trwałym 

zarządzie Zespołu Szkół w Gołańczy. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się z informacją na temat  przebiegu inwestycji  dotyczącej zadania pn. 

„Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitalnego 

w Wągrowcu”,  

 zapoznał się z informacją z otwarcia ofert na zadanie pn. Rozbudowa ul. Antoniewskiej 

(…) w Skokach, 

 omawiał i ustalił wysokości nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo  dyrektora PZD w Wągrowcu, wyrażając zgodę  na  

wydłużenie terminu realizacji zadania do dnia 30 czerwca 2021 r. pn. „Rozbudowa 

drogi powiatowej nr 1610P odcinek do drogi woj.196– m. Przysieczyn wraz z budową 

ścieżki pieszo-rowerowej”, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXV sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  


