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 Wągrowiec, dnia  20 września 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 XXXII sesji w dniu 28 lipca 2021 roku, podjęła                        

4  uchwały: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXXII /261/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca 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 Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę Nr XXXII/ 260/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca  2021 

roku w sprawie  oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu na podstawie raportu. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 
 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę Nr XXXII/ 262/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca  2021 

roku w sprawie  udzielenia  Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod 

nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach 

programu Kolej+ . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru  oraz do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXXII /263/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca 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 lipca  2021 roku, a 20 września 2021 roku, 

odbył 7  posiedzeń,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie umowy najmu /przez MOW w Antoniewie-

obiektu po byłej oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcą prowadzącym działalność 

gospodarczą /, 

o w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny /droga                  

nr 1665P w Skokach w drodze darowizny przy ul. Antoniewskiej/, 
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o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg powiatowych dróg 

nr 1540Pi1541P w Margoninie, 

o trzykrotnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 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 powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii              

im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego  o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 

o przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej 

instytucji kultury za I półrocze 2021 roku, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii  im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Winieckiej dyrektora Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy do reprezentowania Powiatu 

Wągrowieckiego- Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w 

Gołańczy przed sądami powszechnymi w sprawie o zapłatę. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych                             

o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier  architektonicznych, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych                         

o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier  technicznych, 

 zapoznał się z pismem p. I. Szewczykowskiej w sprawie udzielenia wyjaśnień 

przez dyrektora ZOZ w Wągrowcu oraz udzieloną odpowiedzią dyrektora, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Mieścisko i przyznał Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Katarzynie Brząkale i p. Mirosławowi 

Jaskulskiemu- rolnikom z gminy Mieścisko, 

 zapoznał się z informacją o zawieszeniu na okres 3 miesięcy Oddziału 

Noworodkowego w Szpitalu Powiatowym w Wągrowcu, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Damasławek i przyznał Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego p.p: Alinie Marzec, Ryszardowi Chosińskiemu, 

Mariuszowi Derezińskiemu, Januszowi Januchowskiemu i Kołu Gospodyń 

Wiejskich  Międzylesie, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu wyrażając zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie 

„Przebudowa chodnika w m. Wągrowiec ul. Rgielska(droga powiatowa 1608P), 

 podjął pozytywną decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości 

gruntowych stanowiących drogę powiatową nr 1610P w m. Przysieczyn, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu wyrażając  zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 
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 pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Damasławek i przyznał Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego Stowarzyszeniu Ekologiczno-Wędkarskiemu 

„Pałuczanin  Damasławek” 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego p.p: Jerzemu Łukaszczykowi i Eugeniuszowi 

Piecowi, 

 wyraził zgodę  na korzystanie z przystanku autobusowego w Potulicach przez 

operatorów i przewoźników Przedsiębiorstwa Usługowego - Mechanika 

Pojazdowa Transport -Leszek Cichy, 

 zapoznał się z informacją dotyczącą szacunkowej wysokości odszkodowań 

nieruchomości wydzielonych decyzją ZRID dla inwestycji pod nazwą 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P- odcinek od drogi wojewódzkiej 196 w 

m. Przysieczyn, 

 zapoznał się z informacją na temat zasadności dokonania zmian w podziale 

środków PFRON w 2021 roku, 

 odniósł się pozytywnie do informacji na temat porozumienia z Miastem Poznań 

w sprawie zasad i wysokości zwrotu kosztów rehabilitacji mieszkańca  powiatu 

wągrowieckiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej Śmiałek w Poznaniu, 

 zapoznał się z informacją o programie „Aktywna Tablica” oraz pozytywnie 

rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu o udział w programie oraz 

wniosek dyrektora  SOSW w Wągrowcu w części dotyczącej szkoły 

przysposabiającej do pracy, 

 zapoznał się z informacją nt. „Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 

do 2030 roku ( z perspektywą do 2033), 

 zapoznał się z pismem Wójta Gminy Wągrowiec w sprawie zrzeczenia się w 

całości odszkodowania za działki w Czekanowie (obręb geodezyjny 

Przysieczyn), 

 zapoznał się z bieżącą informacją o przygotowaniu inwestycji, związanej z 

budową krytego boiska przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

 omawiał wytyczne do  opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, 
 pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego  dla Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 

1918/1919 Koło Wągrowiec Gmina, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXXIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  
 


