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 Wągrowiec, dnia  09 stycznia  2023 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 XLVII sesji w dniu 21 grudnia 2022 roku, podjęła 8  

uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu-Biuro Rady  otrzymało do  realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVII /373/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia  2022 

roku, w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok. Ww. 

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

• Uchwałę  Nr XLVII /374/2022  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia  2022 

roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2023 rok. 

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

zaopiniowania. 

 

Wydział Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XLVII/377/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  21 grudnia   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 XLVII/378/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  21 grudnia   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 XLVII/375/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 21 grudnia   2022 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ww. uchwałę 

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

zaopiniowania . 

• Uchwałę  Nr XLVII/376/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  21 grudnia   2022 

roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej  Radzie Osiedla Puliny rejonu 

żytomierskiego w obwodzie żytomierskim ,leżącego na terenie Ukrainy. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru   w Poznaniu   do zaopiniowania .  

• Uchwałę  Nr XLVII/379/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  21 grudnia   2022 

roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2040. Ww. uchwałę 

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

zaopiniowania . 

•  Uchwałę  Nr XLVII/380/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  21 grudnia   2022 

roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2023 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

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

publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. Opublikowano  dnia 10 stycznia 2023 r, poz.219. 
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I. Zarząd Powiatu w okresie między  21 grudnia   2022 roku, a 16 stycznia  2023 

roku, odbył 4   posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 

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 oświadczenia darczyńcy w zakresie darowania na rzecz Rady Osiedla 

Puliny rejonu żytomierskiego w obwodzie żytomierskim, leżącego na terenie Ukrainy 

pomocy rzeczowej stanowiącej własność powiatu wągrowieckiego, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi 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 I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr1 w 

Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. 

dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu, 

o w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego dyrektorowi Bursy Szkolnej nr 1 w 

Wągrowcu, 

o w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, 

o w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2040, 

o w sprawie  ustalenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 

2023 rok według szczegółowości klasyfikacji budżetowej,  

o w sprawie uchwalenia  planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej 

oraz innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok, 

o w sprawie  przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu 

do zaciągania zobowiązań, 

o w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia Powiatu Wągrowieckiego będącego w 

posiadaniu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na rzecz Zespołu Szkół nr 2 im. 

ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu  /tj. adaptacja pomieszczeń dla potrzeb 

utworzenia strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego przy ZS nr 2 w Wągrowcu 

(…) i zakup wyposażenia o łącznej wartości księgowej 462.726,00 zł./, 
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o w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór realizatora 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” oraz powołania Komisji Konkursowej, 

o 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. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek indywidualnej osoby niepełnosprawnej i 

wyraził zgodę na  dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier 

funkcjonalnych, 

➢ wytypował kandydatury do wniosków o nadanie orderów lub odznaczeń 

państwowych , 

➢ przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego Panu Pawłowi  

Gilewskiemu – byłemu Państwowemu Inspektorowi Sanitarno-

Epidemiologicznemu w Wągrowcu, 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora ILO w Wągrowcu i wyraził zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo,  

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy i  wyraził zgodę na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo,  

➢ zapoznał się z informacją na temat rozstrzygnięcia naboru wniosków na 

zadania drogowe w ramach PROW, 

➢ zapoznał się z informacją na temat możliwości realizacji zadania drogowego 

Przebudowa drogi Wągrowiec - Rąbczyn – granica województwa kujawsko - 

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

➢ zapoznał się z informacją o naborze wniosków na 2023 rok  o dofinansowanie 

zadań polegających wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych 

z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg , 

➢ pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu i wyraził zgodę 

na nauczanie indywidualne ucznia  szkoły podstawowej w wymiarze 10 godzin 

tygodniowo do  dnia 31 stycznia 2023 roku, 

➢ zapoznał się z projektem uchwały w sprawie ustalenia na 2023 rok planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

➢ pozytywnie zaopiniował materiały na XLVIII sesję Rady Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 

 
 
     Zebrała;  M. Substyk 

      inspektor w Biurze Rady.  


