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 Wągrowiec, dnia  20 września 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 XLIII sesji w dniu 27 lipca  2022 roku, podjęła 5  uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIII /338/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku,  w 

sprawie przekazania skargi na działalność Starosty Wągrowieckiego.  Ww. uchwałę przesłano  

do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania oraz zainteresowanym 

stronom. 

• Uchwałę  Nr XLIII /339/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku,  w 

sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu.   Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania.  

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIII /340/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 lipca 2022 roku, 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  nauczycieli szkół 

i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty Nauczyciela, pedagogów, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.  Ww. uchwałę przesłano  do  

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

Wlkp. Opublikowano 24 sierpnia 2022 r,poz.5987. 

 

Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIII/341/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 lipca  2022 roku w 

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

Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  oddz. w Pile  do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLIII/342/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 lipca  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  27 lipca  2022 roku, a 20 września   2022 roku, odbył  

9 posiedzeń,  na których podjął uchwały: 

o sześciokrotnie  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej, 
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o w sprawie  wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości 

gruntowej położonej w Gołańczy, przy ul. Walki Młodych, stanowiącej działkę numer 1239 o 

powierzchni 16,1994 ha, będącej własnością Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Szydełko-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Lucyny Rakocy-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Urbańskiej-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Kalki -nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Porczaka -nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Cyganek-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Pietrowskiego- nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marty Jeneralczyk-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Gałowskiej -nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Kossowicz-nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

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

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

o w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi Rejowiec, 

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 opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 

powiatowej, drogi nr 1542P o przebiegu ul. Szpitalna – ul. Okopowa  

w Margoninie o długości 0,0616 km , 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi 

powiatowej, drogi nr 2165P, na odcinku ulic Armii Poznań oraz Jana Pawła II, położonej w 

miejscowości Witkowo powiat gnieźnieński, 

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 przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o 

przebiegu wykonania planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej  

i samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wągrowcu, 

o w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w 

Wągrowcu, 

o w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 
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o w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu , 

o w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 

Wągrowcu , 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół im. Karola Libelta w 

Gołańczy, 

o  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

o  w sprawie w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi 

gminnej Sława Wlkp. - Szczodrochowo”, 

o w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa dróg 

powiatowych nr 1609P i 1692P w obrębie skrzyżowania w m. Żabiczyn”, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części  

o powierzchni 1.6500 ha z działki nr 142, położonej w Srebrnej Górze gmina Wapno, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części o powierzchni 

3.0000 ha z działki nr 142, położonej w Srebrnej Górze gmina Wapno, 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej  nr 1609P Wągrowiec - Rąbczyn – granica województwa kujawsko - 

pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa drogi 

powiatowej  nr 1691P na odcinku Mirkowice – Gruntowice  - w formule „zaprojektuj i 

wybuduj” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  

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 I etap odc. Kamienica – Kopaszyn -  w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  

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 1600P – odc. Krzyżanki – Gołańcz - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,  
o w sprawie  utworzenia  mieszkania chronionego treningowego oraz powierzenia  jego prowadzenia 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie , 

o w sprawie  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz ASTA-NET S.A. 

na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg - ul. Projektowanej, ul. Jeżyka,  ul. 

Słowackiego i ul. Jana Kasprowicza - położonych w Wągrowcu, do kategorii dróg gminnych. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek o zmianę kosztorysu do umowy, 

➢ wyraził zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy 

drogach powiatowych, 

➢ pozytywnie rozpatrzył  wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych, wyrażając 

zgodę na  dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

architektonicznych,                

➢ pozytywnie rozpatrzył  wnioski  indywidualnych osób niepełnosprawnych i wyraził 

zgodę  na  o  dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu sprzętu do rehabilitacji 

w warunkach domowych, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek organizacji pozarządowej i wyraził zgodę na  

udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do organizacji wydarzenia 

kulturalno-rekreacyjnego dla osób niepełnosprawnych, 

➢ podjął pozytywną decyzję o przystąpieniu powiatu wągrowieckiego do realizacji 

programów celowych PFRON „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne 

mieszkanie”, 

➢ zapoznał się z informacją na temat sytuacji pieczy zastępczej w powiecie 

wągrowieckim, 

➢ zapoznał się z informacją na temat złożonych wniosków o dofinansowanie, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mieścisko i przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego p. Andrzejowi Kaczmarczykowi- staroście dożynek 

gminnych w Mieścisku, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski  Wójta Gminy Damasławek  i przyznał Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pp. Henryka Derezińskiego, Henryka 

Śliwińskiego, Bernarda Kuryś oraz dla KGW Mokronosy, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Miasta i Gminy Gołańcz i przyznał Nagrody 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla pp. Kazimierzowi Gustek, Tadeuszowi 

Michalskiemu, Romanowi Okońskiemu, Tomaszowi Kowalewskiemu, Andrzejowi 

Brykczyńskiemu oraz Pani Gertrudzie Pawlaczyk, 

➢ omawiał informację o przygotowywaniu  Strategii Rozwoju Powiatu 

Wągrowieckiego do 2030 roku, 

➢ przeprowadził wizję lokalną budowy hali sportowej  przy ZS nr 1 w Wągrowcu, 

➢ zapoznał się z informacją dyrektora ZOZ w Wągrowcu o zabezpieczeniu ciepła w 

sezonie grzewczym 2022/2023,energii elektrycznej w 2023 roku  oraz przeprowadził 

wizję lokalną przebiegu inwestycji i remontu szpitala, 

➢ pozytywnie rozpatrzył prośbę Dyrektora MDK w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

wymianę powierzchni podłogi w jednym z pomieszczeń użyczonych przez powiat , 

➢ zapoznał się z informacją o realizacji zdania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie połączeń kolejowych Poznańskiej Kolei 

Metropolitarnej (PKM)” , 

➢ omawiał wstępną informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o 

przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu i Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Wągrowcu za I półrocze 2022 roku, uwzględniającej w szczególności 

stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, 

➢ zapoznał  się z pismem dyrektor Zespołu Szkół w Gołańczy w sprawie w wyrażenia 

opinii na temat kandydatki na stanowisko wicedyrektora, 
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➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu, wyrażając  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ustawy 

z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych dla zadań pn.: „Usługi 

związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu 

wągrowieckiego w sezonie zimowym 2022/2023” oraz „Zimowe utrzymanie ulic na 

terenie miasta Wągrowca administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Wągrowcu w sezonie zimowym 2022/2023”, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu, wyrażając  zgodę na 

nauczanie indywidualne dwóch uczniów 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, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu i wyraził 

zgodę na  utworzenie dodatkowego oddziału klasy Liceum Ogólnokształcącego dla 

dorosłych, 

➢ zapoznał się z projektem uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i 

placówek oświatowych prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw”, która została skierowana do konsultacji społecznych 

i ze związkami zawodowymi, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia 

NMP w Wągrowcu w sprawie przyjęcia nowego kosztorysu na zadanie „Budowa 

kanalizacji deszczowej przy kościele i klasztorze cystersów ob. Paulinów w 

Wągrowcu”, i podpisania aneksu do umowy, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy KARBUS i wyraził zgodę na  korzystanie z 

przystanków komunikacyjnych położonych przy drogach powiatowych, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrody Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego pp. Arturowi Głowskiemu, Markowi Komasińskiemu oraz 

Łukaszowi Kowalskiemu , 

➢ przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Karolowi Krusiowi, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu ,wyrażając zgodę  na  

utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Wągrowiec i przyznał Nagrody Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego p. Felicji Nowak i p. Irenie Nogalskiej  z okazji jubileuszu 

800- lecia sołectwa  Łazisk , 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Wągrowieckiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego 

Barbarze Kucharskiej , 

➢ pozytywnie rozpatrzył   wnioski dyrektora I LO w Wągrowcu wyrażając  zgodę na 

nauczanie indywidualne dla  trzech  uczniów tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ omawiał wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego i 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 rok, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i  wyraził  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie : Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1691P na odcinku Mirkowice-Gruntowice w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, 
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➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: Remont 

drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica-Kopaszyn w formule „zaprojektuj 

i wybuduj”, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu i  wyraził  zgodę na 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: Remont 

drogi  powiatowej nr 1600P  odc. Krzyżanki-Gołańcz w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”, 

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

udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie : Przebudowa 

drogi powiatowej nr 1609P   Wągrowiec-Rąbczyn-granica województwa kujawsko-

pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule zaprojektuj i wybuduj”, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Wągrowiec  i przyznał Nagrodę Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego   p. Piotrowi Batura – właścicielowi firmy KOMINKI w 

Łaziskach, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz i przyznał 

Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego  dla pp. Marii Wleczyk i Sławomira 

Wochal - sołtysom z terenu M i G Gołańcz, 

➢ pozytywne rozpatrzył wnioski Wójta Gminy Damasławek  i przyznał Nagrody Herbu 

Powiatu Wągrowieckiego   dla  ks. Grzegorza Iwińskiego  w Damasławku oraz dla 

p. Józefa Paszek , 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLIV sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 

 

 

 

 

 


