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 Wągrowiec, dnia  22 marca 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 XXVII sesji w dniu  24 lutego 2021 roku, podjęła            

7 uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  
 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVII /223/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

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

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Przesłano do publikacji w 

Dz. Urz. Woj. Wielk. Opublikowano  02 marca br. poz.1798. 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVII /224/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. 

Andrzeja Apostoła w Czeszewie. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXVII /225/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku. Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

do zaopiniowania. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVII /221/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie 

Wągrowieckim za 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru 

w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXVII /222/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  za 2020 rok. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXVII /228/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

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

zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 
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 Uchwałę  Nr XXVII /229/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej przyjęcia 

uchwały przez Radę Powiatu Wągrowieckiego o zagrożeniach związanych z masowymi 

szczepieniami mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXVII /226/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXVII /227/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  24 lutego  2021 roku, a 22 marca  2021 roku, 

odbył 4  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

o w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Smolińskiego -Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Wągrowcu do składania  oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacja 

zadania pn. „Budowa boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu”, 

o w sprawie upoważnienia Pana Zbigniewa Smolińskiego -Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

w Wągrowcu do składania  oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacja 

zadania pn. „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej  przy Zespole Szkół nr 1 w 

Wągrowcu”, 

o w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, 

o trzykrotnie 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 

Mieścisko - Gorzewo - część A,   

o w sprawie likwidacji środka trwałego tj. Systemu Oce TDS450, będącego w posiadaniu 

Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, 

o w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Gołańczy dla terenów w rejonie ulicy Polnej i terenów kolejowych, 

o w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy 

stypendystów w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych 

uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego /Generator 

Ozonu/ -pozostałego środka trwałego będącego w posiadaniu Biura Bezpieczeństwa i 

Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Domu 

Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 

 

 



 

3 
 

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”, 

 pozytywnie zaopiniował i zatwierdził projekt budżetu Wydziału Oświaty, 

Kultury i Sportu na 2021 rok, 

 zapoznał się z projektem koncepcji dotyczący podziału nieruchomości w ZOZ w 

Wągrowcu, 

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

na 2021 rok , 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD  w Wągrowcu, wyrażając zgodę 

na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych”, 

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora  ILO w Wągrowcu, wyrażając   zgodę 

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

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 1  w Wągrowcu,  wyrażając  

zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 8 godzin 

tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora  ZS nr 2 w Wągrowcu, wyrażając 

zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

 zapoznał się z informacją na temat wyników ankiety badającej preferencje 

zawodowe uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego, 

 zapoznał się z projektem zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy 

organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na 

rok szkolny 2021/2022, 

 zapoznał się ze wstępną  informacją na temat wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego za 2020 rok, 

 zapoznał się z informacją na temat naboru dotyczącego dofinansowania przejść 

dla pieszych, 

 zapoznał się z informacją na temat naboru dotyczącego infrastruktury sportowej, 

 zapoznał się z informacją na temat Budżetu Obywatelskiego, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXVIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  

 


