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 Wągrowiec, dnia  20 czerwca  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 XLI sesji w dniu 25 maja 2022 roku, podjęła 2 

uchwały: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLI /328/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 maja 2022 roku,  

w sprawie  przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego 

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

do zaopiniowania. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLI/329/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  25 maja  2022 roku 

w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  

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

zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. Opublikowano dnia 02 czerwca 

br. poz .4334. 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  25 maja  2022 roku, a 20 czerwca   2022 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o trzykrotnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

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

budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej, 

o w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Bursie Szkolnej nr 1 w Wągrowcu 

oraz terminu i sposobu ich wnoszenia, 

o w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego część miejscowości Potrzanowo, 

o w sprawie zatrudnienia dyrektora  Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, 

o w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w 

Gołańczy, 

o w sprawie odwołania Pana Karola Krusia ze stanowiska dyrektora Ogniska Pracy 

Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

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

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 
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o w sprawie ogłoszenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu, 

o w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu 

skonsolidowanego Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok. 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrodę 

Herbu  Powiatu Wągrowieckiego dla p. Waldemara Chudzika-właściciela firmy 

Martyna UPH Import-Export, 

➢ opiniował na sesję Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji 

zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia na odległość oraz 

zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i 

w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 

42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych, który zostanie skierowany do 

konsultacji ze związkami zawodowymi oraz do konsultacji społecznych, 

➢ zapoznał się  z aktualnymi wynikami rekrutacji do szkół ponadpodstawowych 

prowadzonych przez Powiat, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

    
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 

 

 

 


