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 Wągrowiec, dnia  18 października  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 29 września 2021 roku, podjęła                        

4  uchwały: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXXIII /264/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września 

2021 roku w sprawie  zmiany Uchwały 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 w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę Nr XXXIII/ 265/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września  

2021 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626-ul.Lipowa  

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

do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

 Uchwałę Nr XXXIII/ 266/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września  

2021 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni 

odpadów   w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z o.o.  Ww. 

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

Wójta Gminy Wągrowiec oraz do EKOENERGIA Wągrowiec Sp. z o.o. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXXIII /267/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września 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  29 września  2021 roku, a 18 października  2021 

roku, odbył  2  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miejskim Domem Kultury w Wągrowcu 

kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń, 

o w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu, 
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o w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzew przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

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

o w sprawie zaopiniowania zarządzenia dyrektora MOW w Antoniewie w sprawie 

określenia stawek czynszu najmu za lokale mieszkalne i użytkowe znajdujące się na 

terenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie pozostające w 

trwałym zarządzie MOW, 

o w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok , 

o w sprawie zmiany Uchwały w sprawie ustalenia dochodów  

i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok według szczegółowości 

klasyfikacji budżetowej . 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych                             

o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczących likwidacji barier 

technicznych i w komunikowaniu się, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu, wyrażając  

zgodę na nauczanie indywidulane ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu  wyrażając  

zgodę  na nauczanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  ucznia tej szkoły 

w wymiarze 1 godziny lekcyjnej  biologii, - 1. godz. j. angielski i 1 godz. 

matemtyka, 

 pozytywnie  rozpatrzył wniosek  Cechu Rzemiosł Różnych w Wągrowcu, jako 

organu prowadzącego szkołę o odstąpienie od terminu, o którym mowa w art.33 

ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz  podjął stosowną  

uchwałę w przedmiotowej  sprawie, 

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając  zgodę 

na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

zadania : „Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu wągrowieckiego w 

sezonie zimowym 2021/2022” oraz „Zimowe utrzymanie  ulic na terenie miasta 

Wągrowca będących w zarządzie PZD w Wągrowcu”,  

 pozytywnie rozpatrzył  pismo dyrektora MOW w Antoniewie ,wyrażając  zgodę 

na zbycie drewna opałowego sosnowego pozyskanego z trzebieży lasu (…), 

 wyraził  zgodę dla ZS nr 1 w Wągrowcu na ogłoszenie przetargu budowy Boiska 

Nakrytego, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXXIV sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  


