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 Wągrowiec, dnia 18 października 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 XLIV sesji w dniu 28 września 2022 roku, podjęła 8  

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady   otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV /350/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku,  w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV /346/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcie „Regulaminu przyznawania 

nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.   Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do publikacji w 

Dz.U. Woj. Wlkp. Opublikowano dnia  04 października  2022 r, poz. 6898. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV /345/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku, w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu na podstawie Raportu.    Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV /347/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku, w sprawie  zmiany uchwały Nr XXIV/207/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

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

Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania . 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie otrzymało do  realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV /343/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku, w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/314/2022 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 . 
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• Uchwałę  Nr XLIV /344/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 

roku, w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

mieszkaniach chronionych treningowych utworzonych na terenie Powiatu 

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

Poznaniu  do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz.U. Woj. Wlkp. 

 

Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLIV/348/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 września   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 XLIV/349/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 września  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  28 września  2022 roku, a 18 października   2022 

roku, odbył  2 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 7 lipca 2022 r.   

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny, 

o w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej, 

o w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wągrowiecka Grupa Zakupowa. 

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.” i 

określenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, 

o w sprawie uzgodnienia projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skoki na obszarze części wsi Niedźwiedziny i części wsi 

Rejowiec, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia / z Gminą miejską 

Wągrowiec, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia / z Gminą Wapno- obręb 

Wapno, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia / z gminą Wapno –obręb 

Srebrna Góra, 

o w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Wągrowiec oświetlenia drogowego 

wybudowanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulicy 

Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P)”, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  nieruchomości  nr działki 

305/2 obręb Niemczyn, gmina Damasławek. 
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Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych i 

wyraził zgodę  na  dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

funkcjonalnych (architektonicznych, techniczne, w komunikowaniu się), 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych  osób niepełnosprawnych, 

wyrażając zgodę  na dofinansowanie ze  środków PFRON do sprzętu 

rehabilitacyjnego,  

➢ zapoznał się  z projektem uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu 

zarządzenia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Wielkopolskich w Wągrowcu w sprawie ustalenia stawek czynszu za wynajem 

pomieszczeń w I Liceum Ogólnokształcącym w Wągrowcu, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu i wyraził zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły  w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO  w Wągrowcu i  wyraził zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wnioski  Koła Łowieckiego Nr 27  „DARZ BÓR’  w  

Gołańczy i przyznał Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla p. 

Aleksandry Mielcarek i Tomasza Mielcarek – członkom Koła Łowieckiego 

Darz Bór, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Mieścisko i przyznał Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Justynie  Nawrot-  dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu  i  wyraził 

zgodę na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo , 

➢ wydał pozytywną opinię w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal 

mieszkalny położony przy  ul.  Kcyńskiej 48 w Wągrowcu, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLV sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 


