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 Wągrowiec, dnia  20 lipca  2020 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 XX sesji w dniu  24 czerwca 2020 roku, podjęła                       

12 uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Oświaty, Kultury i Sportu  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XX /165/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia dla Dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu 

Szkół nr 1 w Wągrowcu.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu do zaopiniowania . 

 Uchwałę nr XX /166/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu 

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

zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielkop. Opublikowano  1 lipca 2020 r.                

poz. 5430 . 

 Uchwałę nr XX /167/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielkop. Opublikowano 1 lipca 

2020 r. poz. 5431 . 

 

Wydział  Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XIX /163/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja  2020 roku w 

sprawie przystąpienia do Związku Stowarzyszeń  Pilski Bank Żywności. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 

Wydział Organizacyjny  - Biuro Rady  otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XX /168/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku, w 

sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego wotum zaufania.  Ww. uchwałę 

przesłano  do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu oraz do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania.  

 Uchwałę  Nr XX /169/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku, w 

sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2019 roku. Ww. uchwałę przesłano  do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. w Poznaniu oraz do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania.  

 Uchwałę  Nr XX /170/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku, w 

sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego  z tytułu wykonania 

budżetu za 2019 rok. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w 

Poznaniu oraz do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania.  
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 Uchwałę  Nr XX /175/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku, w 

sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

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

zaopiniowania.  

 Uchwałę  Nr XX /176/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku, w 

sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.  Ww. 

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

 

Wydział  Finansów   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XX /171/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032. Ww. uchwałę przesłano 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XX /172/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Powiatowy Urząd Pracy  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XX /173/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr XI/85/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2019 

roku w sprawie  zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 roku do dnia 

31.12.2020 roku projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-

2020.Ww.uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

 Uchwałę nr XX /174/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 czerwca 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały  nr XLVI/355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 

września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019r. do 

dnia 30.06.2020r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w  ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru                     

w  Poznaniu  do zaopiniowania. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  24 czerwca  2020 roku, a  20 lipca 2020 roku, 

odbył  4 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej , 

o w sprawie znamy WPF na lata 2020-2032 , 

o w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

o w sprawie  udzielenia dotacji Spółkom Wodnym z budżetu Powiatu Wągrowieckiego, 

o w sprawie  zmiany wynagrodzenia Pana Przemysława Burego Dyrektora Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu, 

o w sprawie  wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników 

lekcyjnych w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia / przez PZD  w Wągrowcu z Gminą 

Wapno  na okres nieokreślony  umowy użyczenia nieruchomości oznaczonej nr działki: 190/1, 

na której (skrzyżowanie dr pow. 1561P z dr.  pow. 1580P) zlokalizowana będzie lampa 

oświetleniowa (solarna)/, 
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o w sprawie zmiany uchwały nr 815/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 04 

października 2018 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wągrowcu  upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)” oraz do realizacji tego 

projektu,  

o w sprawie zmiany uchwały nr 171/2019 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 01 sierpnia 

2019 roku w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu 

upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach związanych  z  projektem 

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim 

(V)”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 

6 Rynek Pracy, Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących 

pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego 

Programu Operacyjnego oraz do realizacji tego projektu , 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu do 

realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu 

„ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, 

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

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Romel - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kurasz - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Schwermer - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Damiana Woźniaka - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Mielcarek - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Owusu - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Mai Denisewicz - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Lochyńskiego - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, 

o w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Adamowskiego - nauczyciela 

kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski indywidualnych osób fizycznych o dofinansowanie ze 

środków PFRON do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, 

 zapoznał się ze sprawą decyzji Ministra Rozwoju dotyczącej  działki nr 106/2 położonej 

w Pawłowie Żońskim, 

 zapoznał się z informacją na temat Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok,                                               

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu , 

wyrażając  zgodę na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na zadania: „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych  na terenie powiatu wągrowieckiego w sezonie 
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zimowym 2020/2021” oraz na „Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Wągrowca 

będących w zarządzie PZD w Wągrowcu, 

 zapoznał się  z zapytaniami radnego B. Fleminga, które zostały  złożone do dyrekcji 

ZOZ w Wągrowcu, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo Burmistrza miasta Wągrowca o partycypowanie w 

kosztach zadania pn.: „Remont kwietników wraz z alejkami oraz wykonanie nowych 

nasadzeń  przed budynkiem UM w Wągrowcu, 

 zapoznał się z  informacją dotyczącą przekazania w drodze darowizny działek zajętych 

pod ul. Leśną, Rzeczną i Berdychowską w Wągrowcu, 

 zapoznał się z  treścią pism złożonych przez Państwo K i K. Mazurek z Łosińca, 

 zapoznał się z informacją o działalności za 2019 rok Spółdzielni Socjalnej „Wspólny 

Sukces”, 

 podjął pozytywną Decyzję w sprawie przekazania w trwały zarząd nieruchomości 

gruntowych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego,/ które wchodzą w skład 

drogi powiatowej nr 1627P – ul. Nad Nielbą w Wągrowcu/, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora ZS w Gołańczy z prośbą o akceptację realizacji 

projektu pt. „praktyki zagraniczne we Włoszech szansą na rozwój zawodowy”, 

 zapoznał się z informacją o naborze w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PZD w Wągrowcu , wyrażając zgodę na 

rozstrzygnięcie przetargu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (…), w sezonie  

zimowym 2020/2021, 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXI sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 

 

 

 

 

 


