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 Wągrowiec, dnia  14 lutego  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 XXXVII sesji w dniu 26 stycznia  2022 roku, podjęła 

10 uchwał : 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVII /291/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia   

2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 26września2018 w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 

okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę Nr XXXVII/292.2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 stycznia 2022 

roku w sprawie  zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 

31 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 

roku do dnia 31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2014-2020. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego   otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVII /293/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia  

2022 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu 

administracji rządowej. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVII /294/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia  

2022 roku w sprawie delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego 

do pracy w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny – Starosta Wągrowiecki  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXVII /295/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia    

2022 roku w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę Nr XXXVII / 296/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia    

2022 roku w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Wągrowieckiego. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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Wydział Organizacyjny –  Przewodnicząca Rady Powiatu   otrzymała do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXVII/ 297/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 stycznia    

2022 roku w sprawie  rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Rgielsko, w gminie 

wiejskiej Wągrowiec w sprawie budowy chodnika dla pieszych oraz  ścieżki rowerowej  

wzdłuż ul. Rgielskiej na odcinku od obwodnicy Wągrowca (ul.11 Listopada) do wsi 

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

zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 

 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  26 stycznia   2022 roku, a 14 lutego  2022 roku, 

odbył  3  posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

o w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego na rzecz 

Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. S. Kulińskiego w Wągrowcu, 

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

organizacji pozarządowych/, 

o w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn.: Prace adaptacyjne w pracowni technologii i 

konstrukcji mechanicznych s.235 oraz w pracowni pojazdów samochodowych w 

Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, w ramach projektu pn. „Rozwój infrastruktury 

kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego” i określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej. 

 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ zapoznał się z informacją na temat wniosków w sprawie II  edycji Polskiego 

Ładu, 

➢ omawiał ankietę badającą preferencje edukacyjne uczniów klas ósmych szkół 

podstawowych, 

➢ zapoznał się i omawiał  ofertę edukacyjną szkół i placówek na rok szkolny 

2022/2023 , 

➢ zapoznał się i zaakceptował  propozycję budżetu Wydziału Oświaty, Kultury i 

Sportu  w zakresie sportu, kultury i turystyki, 

➢ rozpatrywał oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych 

Grantów”2022, 

➢ zapoznał się z wykazem pozytywnie zaopiniowanych wniosków o dotacje na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego, 

 



 

3 
 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski samorządów gminnych o udzielenie dotacji na 

usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

➢ zapoznał się z informacją z czynności kontrolnych przeprowadzonych przez 

inspektora ds. kontroli za  2021 rok, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XXXVIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 
    

     Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  
 

 


