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 Wągrowiec, dnia  17 stycznia  2022 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 XXXVI sesji w dniu 22 grudnia  2021 roku, podjęła 

10 uchwał : 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVI /281/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia   

2021 roku w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w 

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

zaopiniowania. 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVI /282/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  

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 - Biuro Rady-Przewodnicząca Rady Powiatu  otrzymała 

do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXVI/ 283/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia   

2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Ww. 

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

• Uchwałę Nr XXXVI/ 284/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia    

2021 roku w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2022 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXVI /285/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  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 XXXVI /286/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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• Uchwałę nr XXXVI /287/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ww. uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXVI /288/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040. Ww. uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXVI /289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2022 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do 

publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. 

• Uchwałę nr XXXVI /290/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  

do zaopiniowania 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  22 grudnia  2021 roku, a 17 stycznia  2022 roku, 

odbył  4  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

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 środka trwałego będącego w posiadaniu Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

o w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-

Wychowawczej w Wągrowcu , 

o w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2035, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, 

o w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 

rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok, 

o w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do 

zaciągania zobowiązań, 

o w sprawie  uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego  gminy Skoki obejmującego obszar działek nr 3/7,3/8, 3/9,i 3/10 w 

Sławie Wielkopolskiej, 

o w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Przemysława Burego-Dyrektora  Zespołu 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 

o w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych w 2022r, 

o w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dyrektora  Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wągrowcu - Pani Elżbiecie Rożnowskiej, 

 

 

 

 



 

3 
 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ zapoznał się  z pismem  dot. wniosku komisji  o poprawę bezpieczeństwa 

związanego z wodowaniem na jeziorach, które zostało przesłane do Komisji 

Bezpieczeństwa (…),- 

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

zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ zapoznał się z informacją  dotyczącą propozycji przeznaczenia oraz trybu 

przekazania dotacji celowej udzielonej Powiatowi Wągrowieckiemu przez 

Gminę wiejską Wągrowiec na dofinansowanie działalności wtz w Wągrowcu w 

2022 roku, 

➢ zapoznał się z informacją na temat prac nad dokumentacją ul. Reja w Wągrowcu,           

➢ zapoznał się z informacją na temat umowy dzierżawy Stacji Kontroli i Obsługi 

Pojazdów Samochodowych  w Wągrowcu, 

➢ zapoznał się z informacją na temat sytuacji szpitala powiatowego w dobie 

Covid-19, 

➢ omawiał  projekty planów finansowych WTZ Wągrowiec i WTZ Gołańcz na 

2022 rok, 

➢ zapoznał się i zaakceptował  propozycję dotyczącą zmian wynagrodzeń osób 

prowadzących rodzinne domy dziecka oraz pełniących funkcję zawodowych 

rodzin zastępczych oraz pogotowia rodzinnego, 

➢ zapoznał się z informacją na temat zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu 

przekazywania środków PFRON w  2022 roku, 

➢ zatwierdził środki finansowe z budżetu powiatu na realizację zadań publicznych 

przez organizacje pozarządowe w 2022 roku - w celu ogłoszenia kolejnych 

konkursów ofert z zakresu kultury i sztuki, wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym z 

działalności leczniczej (Dz. U. z 2021r. poz. 711), 

➢ zapoznał się  z  projektem uchwały w sprawie  ustalenia na 2022 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XXXVII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  
 


