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 Wągrowiec, dnia  17 maja   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 XXIX sesji w dniu  28 kwietnia 2021 roku, podjęła                        

13 uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIX /234/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu    do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXIX /235/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu    do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXIX /236/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. Ww. 

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

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIX /246/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. 

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

zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 

 

Wydział Organizacyjny   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIX /237/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  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. 

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXIX /238/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXIX /239/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 
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 Uchwałę  Nr XXIX /240/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i  

Gminie Skoki na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXIX /241/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXIX /242/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXIX /243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych. Ww. 

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu                                

do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XXIX /244/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 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 XXIX /245/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 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  28 kwietnia  2021 roku, a 17 maja 2021 roku, 

odbył 3  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie  ogłoszenia  konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

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 przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania 

finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok , 

o w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wągrowieckiego sprawozdania finansowego 

Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, 

o w sprawie udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się z informacją  na temat projektów arkuszy organizacyjnych szkół i 

placówek oświatowych na rok szkolny 2021/22, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski spółek wodnych o udzielenie dotacji z budżetu 

Powiatu Wągrowieckiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz 

na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo Miejskiego Klubu Sportowego  „ Nielba 

Wągrowiec” o skrócenie czasu trwania zadania do 30.10.2021 roku / z zakresu 

promocji powiatu /, 

 zapoznał się z informacją o możliwościach złożenia wniosków w ramach 

programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” i wyraził wolę 

złożenia wniosku  na zadanie „ Miejsce wytchnienia i odpoczynku dla 

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej i ich rodzin w otoczeniu przyrody”, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski o dofinansowanie ze środków  PFRON na 

likwidację barier funkcjonalnych (barier technicznych i w komunikowaniu się), 

 zapoznał się i zatwierdził  „Raport o stanie powiatu za 2020 rok”, 

 zapoznał się z informacją dotyczącą harmonogramu powrotu uczniów  do 

stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

wągrowiecki, 

 przyznał  Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Andrzejowi 

Polimirskiemu, z okazji jubileuszu  50 –lecia pracy zawodowej, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXX sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 


