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 Wągrowiec, dnia  15 listopada  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 XXXIV sesji w dniu 27 października  2021 roku, 

podjęła 8 uchwał : 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIV /268/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie  „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z  

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 rok”.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 269/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego  trybu zawarcia 

umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 76, na okres 

dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa 

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

do zaopiniowania. 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 270/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział Komunikacji  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 271/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2022r.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do 

zaopiniowania oraz do publikacji w Dz.U.Woj.Wielk. (Opublikowano dnia 10 

listopada 2021, poz.8295). 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 272/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie statków 

lub innych obiektów pływających w 2022r.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru   do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz.U.Woj.Wielk. 

(Opublikowano dnia 10 listopada 2021, poz.8294). 

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 273/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 
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pomieszczenia.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do 

zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXIV /274/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

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 XXXIV /275/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

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  27 października   2021 roku, a 15 listopada   

2021 roku, odbył  3  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie zmiany uchwały  w budżetowej  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 w ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z 

zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz 

z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2022 roku, 

o w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  

Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” i uchwalenia regulaminu jej pracy, 

o w sprawie udzielenia upoważnienia do składania wniosków o udzielenie wsparcia 

finansowego, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 129 z dnia 29 września 2021 w 

sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu 

terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 

przyszłości”, 

o w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 45,90 m2, 

położonego na I piętrze budynku w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 53. 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru wokół stacji  Wągrowiec, 

o w sprawie wyboru długości średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji 

określonej w art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych, 

o w sprawie ustalenia projektu WPF Powiatu Wągrowieckiego na lata  2022-2040, 

o w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył pismo p. I. Wójcik wyrażając zgodę  na rozwiązanie za 

porozumieniem stron z dniem 30 listopada br. dwóch umów najmu lokali 

położonych w budynku przychodni , 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  Oddziału Powiatowego Związku OSP w 

Wągrowcu i  przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego druhowi 

Dariuszowi Lipczyńskiemu, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu, wyrażając zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

➢ pozytywnie zatwierdził środki finansowe z budżetu powiatu na realizację zadań 

publicznych   przez organizacje pozarządowe w 2022 roku, 

➢ zapoznał się ze wstępną informacją nt. projektu budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2022 rok, 

➢ przyznał  Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego – Zespołowi Muzycznemu 

KORMORANY, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu wyrażając zgodę  

na nauczanie indywidulane ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo,   

➢ pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

zawarcie umów z wykonawcami usług związanych z zimowym utrzymaniem 

dróg powiatowych na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie 2021/2022, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XXXV sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  
 


