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 Wągrowiec, dnia  13 grudnia  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 XXXV sesji w dniu 24 listopada  2021 roku, podjęła 

5 uchwał : 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXV /276/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

2021 roku w sprawie zatwierdzenie Programu naprawczego zespołu Opieki Zdrowotnej 

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

do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXV /277/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

2021 roku w sprawie  wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 r. i 2022 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXV/ 278/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

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. 

 

Biuro Rady-Przewodnicząca Rady Powiatu  otrzymała do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXV/ 279/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada   

2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego. 

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

zaopiniowania. 

• Uchwałę Nr XXXV/ 280/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada   

2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w sesjach 

Rady Powiatu ,posiedzeniach Komisji i Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu  do zaopiniowania. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  24 listopada  2021 roku, a 13 grudnia   2021 

roku, odbył  3  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

o w sprawie  wyboru oferty i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na 

powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,, Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na 

obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu 
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nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją 

prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2022 roku”, 

o w sprawie powołania Komisji Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy / w celu 

przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań zleconych (…) 

organizacjom pozarządowym/,   

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

/ 870 m (…)  położonych w Kamienicy/ 

o w sprawie udzielenia pani  ,Agnieszce Winieckiej - dyrektorowi Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy upoważnienia do 

dokonania zakupów w  ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych 

zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej 

infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”,  

o w sprawie udzielenia pani Ewie Kemnitz - dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu upoważnienia do dokonania 

zakupów w ramach otrzymanego wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań 

jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury 

– „Laboratoria przyszłości”.  

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ zapoznał się z  pismem  Z-cy Prezydenta Miasta Poznań dot. samorządowej 

oferty edukacyjnej (…) , 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu , wyrażając zgodę  

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 11 godzin tygodniowo, 

➢ pozytywnie rozpatrzył pismo Wójta Gminy Wągrowiec, wyrażając zgodę na  

zmianę terminu wykorzystania i rozliczenia otrzymanej dotacji, 

➢ pozytywnie rozpatrzył  wniosek Fundacji „Dziecko w Centrum” wyrażając zgodę 

na   kontynuację z  nieodpłatnego korzystania z mienia powiatu dla prowadzenia 

w 2022 roku Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem,  

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  o dofinansowanie  do likwidacji barier 

technicznych dla  osób indywidulanych  ze środków PFRON, 

➢ zapoznał się z informacją  dotyczącą  propozycji przeznaczenia środków  dotacji 

celowej przekazanej Powiatowi Wągrowieckiemu przez Gminę Damasławek  na 

dofinansowanie działalności wtz Gołańcz w 2022 roku, 

➢ omawiał temat wytypowania kandydatur do wniosków o nadanie orderów lub 

odznaczeń państwowych, 

➢ zapoznał się z informacją na temat działalności Stacji Kontroli i Obsługi 

Pojazdów Samochodowych  w Wągrowcu, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XXXVI sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  


