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 Wągrowiec, dnia 22 listopada 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 XLV sesji w dniu 26 października 2022 roku, podjęła 

10  uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLV /352/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października  

2022 roku,  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p. E. Kamieniecką - Cyranek.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLV /353/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października  

2022 roku,  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p. A.Goel.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru 

w Poznaniu  do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLV /354/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października  

2022 roku,  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p. E. Warduleńską.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLV /355/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października  

2022 roku,  w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p. M.Youseffem.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLV /351/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 

2022 roku, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2023 rok.   Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLV /356/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 

2022 roku, w sprawie  przystąpienia Powiatu Wągrowieckiego do Związku powiatowo-

gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu.  Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLV /357/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 

2022 roku, w sprawie  przyjęcia statutu związku  powiatowo-gminnego „Wielkopolski 

Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 
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Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady  otrzymało do  realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLV /360/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 

2022 roku, w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi.   Ww. 

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

 

Wydział Finansów   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLV/358/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 października   

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 XLV/359/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 października  

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  26 października   2022 roku, a 22 listopada   

2022 roku, odbył  5 posiedzeń,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadania publicznego z 

zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz z zakresu nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2023 roku,  

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

budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2022 rok według szczegółowości klasyfikacji 

budżetowej, 

o dwukrotnie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r, 

o w sprawie  uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Antoniewie oraz terminu i sposobu ich wnoszenia, 

o w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. 

dr. Stanisława Kuklińskiego w Wągrowcu w sprawie określenia stawki czynszu za 

lokale mieszkalne znajdujące się w budynku przy ul. Kościuszki 49 w Wągrowcu, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu budynku 

gospodarczego, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń wraz  z 

urządzeniami do fizjoterapii w budynku warsztatowym na prowadzenie działalności 

gospodarczej – usługi rehabilitacyjne, 

o w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa /przy UM w Wągrowcu/, 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu do 

wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, opiniowania 

wniosków dotyczących inwestycji drogowych, a także do poświadczania za zgodność 

z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby 

prowadzonych postępowań, w zakresie zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Wągrowcu , 

o w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  
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Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na 

obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2023 roku” i uchwalenia regulaminu jej pracy, 

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

w Wągrowcu”, 

o w sprawie w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2023 – 2040, 

o w sprawie w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, 

o w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy  

Piaskowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do numeru 33 w Wągrowcu”, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu garażu w Zespole  

Szkół w Gołańczy,  

o w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego.  

 

 

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 o dofinansowanie ze  środków PFRON dotyczących 

sprzętu rehabilitacyjnego, 

➢ zapoznał się ze wstępną informacją nt. projektu budżetu Powiatu 

Wągrowieckiego na 2023 oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2023 - 2041 rok, 

➢ 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 MOW w Antoniewie o podniesienie 

stawki żywieniowej dziennej na wychowanka oraz podjął stosowna uchwałę w 

tym zakresie, 

➢ zapoznał się z treścią operatów przygotowanych w sprawie wykupu 

nieruchomości położonych w Bartodziejach i Bobrownikach, 

➢ zapoznał się z informacją nt. zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 

2022/2023, 

➢ pozytywnie rozpatrzył  wniosek Prezesa SKiOPS Sp. z o.o. w Wągrowcu, 

wrażając  zgodę na kontynuację wynajmu lokalu p.J.Kowalskiemu  w celu 

prowadzenia ogniska muzycznego, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora PZD w Wągrowcu ,wyrażając zgodę  

na udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 

275ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dla 

zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1609P Wągrowiec – Rąbczyn – 

granica województwa kujawsko-pomorskiego (Janowiec Wlkp.) w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, 
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➢ zapoznał się z informacją o potrzebach niezbędnego sprzętu i aparatury 

medycznej ZOZ  w Wągrowcu, 

➢ zapoznał się z informacją na temat  zmian nowelizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2022r., poz. 2140 z dnia 

19.10.2022), 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora DPS w Srebrnej Górze, wyrażając  

zgodę na przeprowadzenie postępowania w trybie podstawowym na zakup 

oleju opałowego lekkiego dla DPS na sezon grzewczy 2022-2023, 

➢ zapoznał się z informacją z otwarcia ofert w postępowaniu pn. "Zakup 

wyposażenia na potrzeby strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w 

Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu", 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora I LO w Wągrowcu, wyrażając  zgodę 

na nauczanie indywidualne   ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLVI sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 


