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 Wągrowiec, dnia  16 maja  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 XL sesji w dniu 27 kwietnia  2022 roku, podjęła 8 

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XL /320/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 

roku,  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XL /321/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia 2022 

roku,  w sprawie  przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę Nr XL/322/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 kwietnia   2022 

roku   w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego.            

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

zaopiniowania. 

 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XL/323/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 kwietnia  2022 

roku w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Powiat Wągrowiecki na 

rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  

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

zaopiniowania. 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XL /324/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 kwietnia  2022 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wągrowiec 

prowadzenia zadania zarządzania drogą powiatową nr1603P 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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Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XL /325/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 kwietnia  2022 

roku  w sprawie  emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XL /326/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 kwietnia  2022 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę  Nr XL /327/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 kwietnia  2022 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej delegatura w Pile   do zaopiniowania. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  27 kwietnia  2022 roku, a 16 maja  2022 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

o czterokrotnie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia dochodów i wydatków 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

o w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

o w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 44,60 m2 

położonego na I piętrze budynku w Wągrowcu przy  ul. Kościuszki 53, 

o w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do 

składania oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: „Remont 

drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990m” w 

ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , 
o w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania 

finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok, 

o w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wągrowieckiego  sprawozdania finansowego 

Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok, 

o w sprawie uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Bogdanowo, Czeszewo, Jeziorki, 

Chojna, Laskownica, Morakowo, 

o w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę 7 drzew przy ZOZ w Wągrowcu, 

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

Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania 

finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok, 

o w sprawie przekazania Radzie Powiatu Wągrowieckiego  sprawozdania finansowego 

Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ omawiał i zatwierdził arkusze organizacyjne szkół na rok szkolny 2022/2023 ;            

Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, Młodzieżowego 

Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy oraz Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie, 

➢ zapoznał się z  koncepcją funkcjonowania i rozwoju Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Wągrowcu, 

➢ zapoznał się z informacją o XXII edycji Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu,  wyrażając  zgodyę 

na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym dla zadania pn. 

„Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn-Grylewo o długości 

990 m”, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  w sprawie nabycia działki przez Regionalne 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 

➢ zapoznał się z informacją na temat „Kolej+”, 

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

zgodę na dalsze nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ przyznał  Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla Biblioteki Pedagogicznej 

im. Piotra Palińskiego w Wągrowcu z okazji jubileuszu 70-lecia działalności , 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLI sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

    
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 

 

 


