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 Wągrowiec, dnia  18 lipca  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 XLII sesji w dniu 29 czerwca  2022 roku, podjęła 8  

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XLII /330/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 

roku,  w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 

 Uchwałę  Nr XLII /333/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 

roku,  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania.  Ww. 

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

 Uchwałę  Nr XLII /334/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 

roku,  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2021 rok.  Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oddz. w Pile  do zaopiniowania. 

 Uchwałę  Nr XLII /335/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 czerwca 2022 

roku,  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu 

wykonania budżetu za 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Pile do 

zaopiniowania. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XLII/331/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 czerwca  2022 

roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 Zespołu Opieki 

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

Poznaniu   do zaopiniowania . 

 Uchwałę  Nr XLII/332/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 czerwca  2022 

roku  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu   do zaopiniowania . 

 

Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XLII/336/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 czerwca  2022 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  oddz. w Pile  do zaopiniowania . 
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 Uchwałę  Nr XLII/337/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 czerwca  2022 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu   oddz. w Pile do 

zaopiniowania . 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  29 czerwca  2022 roku, a 18 lipca   2022 roku, 

odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o dwukrotnie 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 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego 

położonego przy ul. Janowieckiej 22 w Wągrowcu będącego w trwałym zarządzie 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu – na rzecz Pani Aliny 

Nowak – Friska,  

o w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny /od Gminy 

Mieścisko nieruchomości położonej w Gorzewie gm. Mieścisko/, 

o w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Damasławek na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029, 

o w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 

wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej 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 upoważnienia dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w postępowaniu 

dotyczącym zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału podczas realizacji 

inwestycji, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Karola 

Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie  przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi wojewódzkiej położonej w 

powiecie gnieźnieńskim w miejscowości Witkowo, do kategorii dróg powiatowych, 

o w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Wągrowcu ul. Kościuszki 74,62-100 Wągrowiec oraz przedstawienie regulaminu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ZOZ w Wągrowcu, 

o w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 pozytywnie zaakceptował  przedłużenie terminu realizacji zadania pn.: „Budowa 

przyłącza kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. 

Paulinów w Wągrowcu” realizowanego przez Parafię Rzymsko-katolicką p.w. 

Wniebowzięcia NMP w Wągrowcu, celem sporządzenia Aneksu do umowy na 

realizację ww. zadania, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo p. A. Goela  wyrażając zgodę na rozwiązanie 

umowy najmu lokalu położonego w budynku przychodni przy ul. Kościuszki 

53 w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją nt. programu Organizator Sportu w Środowisku 

Wiejskim, 

 rozpatrywał wniosek Komisji Edukacji, Kultury Sportu i Turystyki o przyznanie 

stypendiów dwóm  uczennicom szkół ponadpodstawowych, który został 

skierowany do Wydziału Oświaty (…) celem rozeznania, 

 zapoznał się z informacją o realizacji zadania pn. Budowa pełnowymiarowej hali 

sportowej przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

 zapoznał się z informacją w sprawie ogłoszenia konkursu  na stanowisko 

dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu, 

 rozpatrzył pismo rodziców zespołu FART o dofinansowanie  wyjazdu dziewcząt 

z   Zespołu taneczno- marszowego, działającego przy MDK w Wągrowcu  na 

Mistrzostwa Świata Mażoretek, które odbędą się  w Opolu i wyraził zgodę na 

dofinansowanie zakupu koszulek promocyjnych w wysokości 1000 zł, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XLIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

    
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  
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