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 Wągrowiec, dnia  21 marca  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 XXXVIII sesji w dniu 23 lutego  2022 roku, podjęła 16 

uchwał : 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /298/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku, 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w 

Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim 

za 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /299/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 23 lutego 2022 roku, 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Państwowej 

Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej  za 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /300/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /301/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała  

Archanioła w Mieścisku. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /302/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra 

i Pawła w Łeknie . Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /303/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku  

w sprawie utworzenia Branżowej Szkoły I Stopnia Specjalnej w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /304/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową 

nr 1603P w miejscowości Łekno na odcinku od km 12+050 do km 12+373 w ramach zadania 

pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie rynku z układem komunikacyjnym w średniowiecznej 

części   dawnego miasta Łekno“. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu   do zaopiniowania. 
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• Uchwałę  Nr XXXVIII /305/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 w sprawie określenia  

 przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wągrowiecki oraz  warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Ww. uchwałę przesłano 

do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu   do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. 

Woj. Wlkp. Opublikowano dnia 10 marca br. poz.1882. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /306/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

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

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /307/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

Damasławek na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /308/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie  

Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /309/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz 

na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /310/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki 

na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu 

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /311/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej 

Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /312/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy  

dzierżawy nieruchomości położonej w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55,  na okres dłuższy niż 

trzy lata, na rzecz Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów Samochodowych   Sp. zo. o. w 

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

zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXVIII /313/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  23 lutego   2022 roku 

w sprawie   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Ww. 

uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu   do zaopiniowania. 
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I. Zarząd Powiatu w okresie między  23 lutego  2022 roku, a 21 marca  2022 roku, odbył  4  

posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 

o w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń  woli oraz wiedzy w relacjach z 

Ministrem Edukacji i Nauki w związku z udziałem w roku 2022 w przedsięwzięciu pod nazwą 

„ Poznaj Polskę”, 

o w sprawie  uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Kaliszany, 

o w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Ogniska 

Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

o w sprawie przystąpienia do opracowania Programu rozwoju pn.  „ Strategii Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku”- 

o w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów 

w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, 

o w sprawie przeniesienia Pani Beaty  Żołnierowicz - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Srebrnej Górze do pracy w innej jednostce samorządowej,  

o Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia pełnienia  obowiązków Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Srebrnej Górze, 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

miejscowości Pokrzywnica, 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Damasławek w rejonie ul. Żnińskiej i Słonecznej, 

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

realizacji zadań publicznych w 2022 roku. 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ omawiał propozycję zakupu części działki oznaczonej nr 699/1 położonej przy ul. 

Kościuszki 76 przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa  i Krwiolecznictwa z siedzibą 

w Poznaniu, 

➢ rozpatrywał oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych Grantów” 2022, 

➢ zapoznał się  z projektem Powiatowego Informatora Edukacyjnego, 

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

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

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

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

➢ zapoznał się z informacją w sprawie uwag i zastrzeżeń  do ofert zgłoszonych w trybie 

uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”  przedstawionych na Zarządzie w 

dniu 17 lutego br., do których nie wniesiono żadnych uwag, 

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

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (…) dla zadania pn. 

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego”, 

➢ pozytywnie rozpatrzył pismo p.o. dyrektora MDK w Wągrowcu i  wyraził zgodę na 

remont tzw. „ warsztatowni ”  przy MDK w Wągrowcu, 
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➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego dla Pani Sołtys wsi Tarnowa Pałuckiego -  Krystyny Zielke , 

➢ zapoznał się z informacją  na temat funkcjonowania  Spółdzielni Socjalnej „Wspólny 

Sukces” w Wągrowcu,  

➢ zapoznał się z informacją w sprawie skutków finansowych  waloryzacji świadczeń 

przysługujących  rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 

wysokości  pomocy dla osoby usamodzielnianej ( p.pr. Obwieszczenie  Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 roku – M.P.2022.292  z dnia 3 

marca 2022), 

➢ omawiał informację w sprawie  możliwości składania wniosków o przyznanie w 2022 

roku nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, 

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

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

➢ zapoznał się z informacją w sprawie braku uwag i  zastrzeżeń  do ofert zgłoszonych w 

trybie uproszczonym w ramach tzw. „Małych Grantów”  przedstawionych na Zarządzie 

w dniu 24 lutego br., 

➢ omawiał wniosek w sprawie nabycia działki oznaczonej nr 705/7 położonej przy                               

ul. Kościuszki 76 przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z 

siedzibą w Poznaniu, 

➢ zatwierdził projekt zasady przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych 

szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki na rok szkolny 2022/2023, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XXXIX sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

    
     Zebrała  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 


