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 Wągrowiec, dnia  21 czerwca  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 XXX sesji w dniu 26 maja 2021 roku, podjęła                        

8  uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXX /247/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 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. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Przesłano  do publikacji  w Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano dnia  08 czerwca 2021, 

poz.4562. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXX /250/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego  wotum zaufania. Ww. 

uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXX /251/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu  Powiatu za 2020 rok . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XXX /252/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku  w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu 

wykonania budżetu za  2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę Nr XXX/ 249/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na  podstawie raportu . Ww. 

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

 Uchwałę Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2021 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  Społecznej przy Zespole 

Opieki  Zdrowotnej  w Wągrowcu.  Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXX /253/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 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 XXX /254/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja  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  26 maja  2021 roku, a 21 czerwca 2021 roku, 

odbył 4  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie likwidacji środków trwałych będących na stanie Zespołu Szkół nr2 im. ppłk. 

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

o 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  likwidacji środków trwałych  /sprzętu AGD/, będących w posiadaniu Domu 

Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 

o w sprawie ponownego  uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Jeziora Durowskiego, 

o w sprawie likwidacji pojazdu samochodowego, który stał się własnością Powiatu 

Wągrowieckiego na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o przepadku, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu 

skonsolidowanego Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok, 

o w sprawie zaopiniowania projektu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca obszaru położonego w rejonie ulic Wierzbowej, 11 

Listopada i Skockiej , 

o w sprawie  zaopiniowania projektu  miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Wągrowca obszaru położonego w rejonie ulic Jeżyka, Średniej, 

Libelta i Słowackiego. 

 

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, 

 zapoznał się z informacją o planowanej inwestycji „Rozwój gospodarki o obiegu 

zamkniętym w Północnej Wielkopolsce poprzez budowę Centrum Zielonej 

Energii, Recyklingu i OZE-Etap-I , 



 

3 
 

 pozytywnie zaopiniował  projekt uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego w 

sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626P-ul.Lipowa w 

Wągrowcu /temat będzie przedmiotem obrad sesji w miesiącu wrześniu br/, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego o 

gotowości zabezpieczenia pokrycia kosztów studium Planistyczno-

Programowego linii kolejowej Czarnków –Wągrowiec, 

 pozytywnie rozpatrzył ofertę złożoną w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych 

Grantów” 2021 ,do której nie wniesiono żadnych uwag, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych o 

dofinansowanie ze środków PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Seniorów „ Cystersi” w Łeknie,  

wyrażając  zgodę na przesunięcie terminu realizacji zadania określonego w 

ofercie pn. „Wyjazdowy dzień z historią” , 

 zapoznał się z informacją o realizacji projektu pn:  „Rozwój infrastruktury 

kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego”, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. 

„Remont drogi powiatowej nr 1557P Gołańcz-Oleszno”, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mieścisko i przyznał Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Pani Jadwigi Soczka - długoletniego 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku,  

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora  PZD w Wągrowcu, wyrażając zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn:                   

„ Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)” , 

 przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego Panu śp. Ireneuszowi 

Piwowarczykowi - nauczycielowi teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz 

praktycznej nauki zawodu, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXXI sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  

 

 


