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 Wągrowiec, dnia  16 lutego 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 XXVI sesji w dniu  27 stycznia 2021 roku, podjęła 

3 uchwały: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  
 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVI /218/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia  2021 

roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu administracji 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVI /219/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 

roku w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

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

do zaopiniowania. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego  otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVI /220/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 

roku, w sprawie   rozpatrzenie  wniosku  dotyczącego nabycia działki w Wągrowcu. 

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

zaopiniowania , przesłano do Burmistrza Miasta Wągrowca oraz zainteresowanym 

stronom. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  27 stycznia  2021 roku, a 15 lutego  2021 roku, 

odbył 3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

o w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, 

o w sprawie powołania Komisji Opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, 

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Wągrowieckiego i uchwalenia regulaminu jej pracy, 

o w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wągrowcu – Pani Elżbiecie Rożnowskiej, 

o w sprawie zmian w  budżecie powiatu  na 2021 rok, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego część miejscowości Brzeźno, 
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o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez PZD w Wągrowcu  z 

Miastem i Gmina Gołańcz nieruchomości nr działki 96, obręb Chawłodno, 

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 na temat możliwości optymalizacji granic 

ewidencyjnych działek składających się na kompleks nieruchomości szpitalnych,  

 rozpatrywał  oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” 

na 2021 rok , 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu, wyrażając zgodę 

na nauczanie indywidualne dla ucznia V klasy szkoły podstawowej , 

 pozytywnie rozpatrzył pismo p. A. Prażyńskiego, wyrażając zgodę na  

rozwiązanie umowy najmu lokalu, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy RCI sp. z o. o w sprawie rozłożenia na raty 

opłaty za umieszczenie urządzeń  w pasie drogowym, 

 wystąpił z wnioskiem  w sprawie przekazania w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Wągrowiec, niezbędnych dla 

realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P 

odcinek od drogi wojewódzkiej 196- m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki 

pieszo-rowerowej”, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek PZD w sprawie podjęcia działań zmierzających 

do przejęcia przez Powiat Wągrowiecki części działki nr 1331/2 w miejscowości 

Skoki, stanowiącej własność Miasta i Gminy  Skoki, zajętej pod ścieżkę pieszo-

rowerową przy drodze powiatowej nr 1656P, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu, wyrażając  

zgodę na indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej 

jednostki, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu, wyrażając  zgodę 

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

 omawiał  ofertę edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 2021/2022, 

 zapoznał się z informacją  na temat transportu publicznego , 

 zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń  do ofert zgłoszonych w 

trybie uproszczonym w ramach tzw. ,, małych grantów’’ przedstawionych na 

zarządzie , 

 zapoznał się z informacją dotyczącą projektu pt. „Profesjonalni zawodowi 

Giganci w Wągrowcu”, 

 zapoznał się i pozytywnie rozpatrzył prośbę Stowarzyszenia  im. Ks. Jerzego 

Niwarda  Musolffa w Wągrowcu , wyrażając zgodę  na  dofinansowanie zakupu 

2-ch  strzykawkowych  pomp infuzyjnych dla Stowarzyszenia, 

 zapoznał się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2020 

rok, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXVII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  


