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 Wągrowiec, dnia  18  stycznia 2021 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 XXV sesji w dniu  22 grudnia 2020 roku, podjęła 10 

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXV /208/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim. Ww. 

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

 Uchwałę  Nr XXV /217/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z 

dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 

zadania w 2020 roku. przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie Wągrowieckim. Ww. 

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

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego   otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXV /210/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia2020 

roku, w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok. Ww. 

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

 Uchwałę  Nr XXV /211/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia  2020 

roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok. 

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

zaopiniowania. 

Wydział  Gospodarki Nieruchomościami   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXV /209/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia  2020 

roku, w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec zadania polegającego na 

zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P-ul.Lipową w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXV /212/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. Ww. 

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 
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 Uchwałę nr XXV /213/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXV /214/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2020. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  

do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXV /215/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. Ww. uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXV /216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do 

publikacji w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Opublikowano 11  stycznia 2021, poz.329. 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  22 grudnia  2020 roku, a 18 stycznia  2021 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

o  w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1                          

w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego p.o. dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii   im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego  im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej  w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w  Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół  im. Karola 

Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1                               

w Wągrowcu, 

o w sprawie  przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2  im. ppłk. 

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

o w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem 1 września 2021 roku nowego 

kierunku kształcenia w Zespole Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego                        

w Wągrowcu, 

o w sprawie zmiany WPF  Powiatu Wągrowieckiego  na lata 2020-2032,  

o dwukrotnie w sprawie zmian w  budżecie powiatu  na 2020 rok, 

o trzykrotnie   w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów  i wydatków 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej, 
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o w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 

rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami na 2021 rok, 

o w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do 

zaciągania zobowiązań , 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania  mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. 

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół im. Karola 

Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół nr 1                             

w Wągrowcu, 

o w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w 2021 roku. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się i pozytywnie zaakceptował  projekt umowy najmu lokalu od Parafii 

Rzymskokatolickiej p.w. św. Wojciecha w Wągrowcu  na potrzeby statutowe 

Zespołu Szkół  nr 1 w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją o realizacji projektu Pilotaż Centrum Wsparcia 

Doradczego, 

 rozpatrywał wniosek Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w sprawie 

nabycia obiektu garażowego znajdującego się na terenie Szpitala Powiatowego 

w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją o wynikach oceny projektu pn. „Rewitalizacja 

kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 

Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec „. 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXVI sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  
 


