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 Wągrowiec, dnia 12 grudnia  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 XLVI sesji w dniu 30 listopada 2022 roku, podjęła 

12  uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Komunikacji   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVI /363/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku,  w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2023 roku.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

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

• Uchwałę  Nr XLVI /364/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku,  w sprawie  ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie  statków 

lub innych obiektów pływających w 2023 roku. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

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

Wlkp. . 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVI /366/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku, zmieniającej uchwałę  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 . 

• Uchwałę  Nr XLVI /365/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku,  w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania  oraz do publikacji w 

Dz.U.Woj.Wlkp. 

• Uchwałę  Nr XLVI /367/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku, w sprawie  przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w 

zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 

w powiecie wągrowieckim na lata 2023-2024 .   Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania . 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVI /362/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku, w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku 

zmienionej Uchwałą Nr XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Powiatu 

Wągrowieckiego 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 . 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady  otrzymało do  realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVI /371/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  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 oraz zainteresowanym stronom. 

• Uchwałę  Nr XLVI /372/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada  2022 

roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na warunki mieszkalne i kontakty z członkami 

rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz zainteresowanym 

stronom. 

 

Wydział Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVI/369/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 listopada   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 XLVI/370/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 listopada   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 . 

• Uchwałę  Nr XLVI/368/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 listopada   2022 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz 

określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu   oddz. w Pile do zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLVI/361/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 listopada   2022 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Pułynskiej Radzie Wiejskiej  z terenu 

obwodu Pułynskiego leżącego na terenie Ukrainy. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru   w Poznaniu   do zaopiniowania . 

 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  30 listopada   2022 roku, a 12 grudnia  2022 

roku, odbył  2 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

o w sprawie odpłatnego nabycia przez Powiat Wągrowiecki działki nr 115/30 położonej  

w Bartodziejach gmina Wągrowiec,  

o w sprawie odpłatnego nabycia przez Powiat Wągrowiecki działek nr 129/46, 129/48   

i 129/52 położonych w Bobrownikach (obręb Rudnicze) gmina Wągrowiec, 
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o w sprawie odpłatnego nabycia przez Powiat Wągrowiecki działki nr 129/50 położonej  

w Bobrownikach (obręb Rudnicze) gmina Wągrowiec, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r., 

o w sprawie warunkowego przydziału obligacji komunalnych serii A22, D22 Powiatu 

Wągrowieckiego („Obligacje komunalne”), 

o dwukrotnie 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 Konkursowej i uchwalenia regulaminu jej pracy, 

o w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. 

 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 

➢ zapoznał się z informacją o Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Damasławek i przyznał Nagrodę 

Herbu Powiatu Wągrowieckiego p. Bernadecie Matusiak-dyrektorowi 

Publicznego Przedszkola w Damasławku, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLVII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  

 

 

 

 


