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 Wągrowiec, dnia  19 kwietnia  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 XXVIII sesji w dniu  31 marca 2021 roku, podjęła            

4 uchwały i 1 obwieszczenie: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  
 

Wydział Spraw  Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Obwieszczenie nr 1  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku w 

sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Obwieszczenie   przesłano  do   publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Wielk.  Opublikowano  14 kwietnia br. poz. 3125. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVIII /231/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  31 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021-2025. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu    do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXVIII /232/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca  2021 

roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2021 roku. 

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

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXVIII /230/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 

roku, w sprawie przyjęcia informacji Państwowego  Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego  w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wągrowieckiego za 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXVIII /233/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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I. Zarząd Powiatu w okresie między  31 marca  2021 roku, a 19 kwietnia 2021 roku, 

odbył 3  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie  sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”, 

o dwukrotnie w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok, 

o dwukrotnie w sprawie  zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów                                       

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej , 

o w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa 

(przebudowa) ul. Rogozińskiej w Wągrowcu”, 

o w sprawie zawieszenia zajęć w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy w 

dniach od 12.04.2021r. do 03.05.2021r., 

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

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się z informacją na temat  zawiadomienia w sprawie Zespołu Opieki 

Zdrowotnej przez p. A.W oraz zatwierdził pismo o sposobie załatwienia 

zawiadomienia  w powyższej sprawie, 

 zapoznał się z informacją na temat szczepień przeciw COVID-19 w powiecie 

wągrowieckim,   

 zapoznał się z informacją  o możliwości  ubiegania się powiatu o środki 

finansowe w  uruchomionym module IV programu PFRON  “ Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji 

kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”, 

 zapoznał się z informacją o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2021 

rok, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski samorządów gminnych o udzielenie dotacji na 

usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XIX sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  

 

 


