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 Wągrowiec, dnia  19 kwietnia  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 XXXIX sesji w dniu 30 marca  2022 roku, podjęła 6 

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIX /319/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 

roku,  w sprawie  potępienia agresji Rosji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku i wyrażenia 

solidarności z narodem ukraińskim. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania, przesłano do Wojewody Wielkopolskiego oraz 

samorządów gminnych powiatu wągrowieckiego. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIX314/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 

roku   w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego  

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2022 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIX /315/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 marca   2022 

roku w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w 

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

Poznaniu   do zaopiniowania. 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIX /316/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 marca  2022 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu   typu 

„brygadówka” dla Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces”. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIX /317/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 marca   2022 

roku  w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XXXIX /318/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 marca   2022 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 
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I. Zarząd Powiatu w okresie między  30 marca  2022 roku, a 19 kwietnia  2022 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o 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 sprawozdania z realizacji ,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w  2021 roku , 

o w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, sprawozdania Powiatowej Biblioteki Publicznej i Zespołu Opieki 

Zdrowotnej za 2021 rok oraz przedstawienia informacji o stanie mienia Powiatu 

Wągrowieckiego, 

o w spawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia na 2022 rok planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obrębu Budziejewko , gmina Mieścisko, 

o w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Gołańczy w 

sprawie wysokości stawek czynszu za najem lokali użytkowych  i garaży, pozostających 

w trwałym zarządzie Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia, /przez PZD z Gminą 

Wągrowiec nieruchomości oznaczonej nr działki : 247/2 obręb Łekno/. 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył  pismo Fundacji „Wiedzieć Jak” , wyrażając zgodę na  

nieodpłatne użyczenie sali lekcyjnej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, na  

prowadzenie  nieodpłatnych lekcji języka polskiego dla kobiet przybyłych na 

teren Naszego powiatu z Ukrainy, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XL sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

    

     Zebrała  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 

 


