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 Wągrowiec, dnia  21 września 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 XXI sesji w dniu  29 lipca 2020 roku, podjęła                       

11 uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  

 

Wydział  Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXI /177/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 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 Gospodarki Nieruchomościami  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXI /178/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi na 

działce nr 609/8.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do 

zaopiniowania . 

 Uchwałę nr XXI /179/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących własność Powiatu 

Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec wraz z nakładami inwestycyjnymi                  

ul. Leśnej i ul. Berdychowskiej.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w 

Poznaniu do zaopiniowania . 

 

Wydział  Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego  otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXI /180/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie zmiany uchwały nr XI/90/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku w sprawie określenia 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat 

Wągrowiecki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.  Ww. uchwałę przesłano 

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

Woj. Wielk. Opublikowano  05 sierpnia  2020 r. poz. 6303 . 

 Uchwałę nr XXI /181/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego, w sprawie określenia zasad i trybu  

przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego dla Powiatu Wągrowieckiego. Ww. 

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

publikacji w Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano  05 sierpnia  2020 r.  poz. 6297 . 

 

Wydział Organizacyjny/Biuro Rady  - Przewodnicząca Rady  otrzymała do realizacji: 

 Uchwałę  Nr XXI /182/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku, w 

sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji 

Rewizyjnej oraz wyboru jej Przewodniczącego. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania.  



 

2 
 

 Uchwałę  Nr XXI /183/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca  2020 roku, w 

sprawie zmiany uchwały nr IV/33/2019 w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego 

Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej 

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

do zaopiniowania.  

 Uchwałę  Nr XXI /186/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku, w 

sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Wągrowieckiego. Ww. uchwałę przesłano  

do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania.  

 

Wydział  Finansów   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXI /184/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 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 XXI /185/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

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

Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   otrzymało do realizacji: 

 Uchwałę nr XXI /187/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 lipca 2020 roku w 

sprawie realizacji Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  29 lipca  2020 roku, a  21 września  2020 roku, 

odbył  8 posiedzeń,  na których podjął uchwały: 

 
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 2018-2022” oraz 

powołania Komisji Konkursowej, 

o w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych / przy ul. 

Lipowej w Wągrowcu/, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

umowy użyczenia lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Klasztornej 17                                      

w Wągrowcu na rzecz Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej Iwony Michalak , 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy do składania 

oświadczeń woli w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego  

i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej dla uczniów Zespołu 

Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

o w sprawie przyznania „Stypendiów Starosty Wągrowieckiego” i określenia listy stypendystów 

w ramach „Powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki”, 

o w sprawie przyznania Nagród Starosty Wągrowieckiego w ramach Powiatowego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Wągrowiecki, 

o w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Wągrowcu do składania oświadczeń woli w sprawie wykorzystywania 

systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji 
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szkolnej dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka 

w Wągrowcu, 

o w sprawie częściowego zawieszenia zajęć w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

o w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego  

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania 

planu finansowego zespołu opieki zdrowotnej i samorządowej instytucji kultury za I półrocze 

2020 roku, 

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

Powiatu Wągrowieckiego na 2020 rok, według szczegółowości klasyfikacji budżetowej , 

o dwukrotnie w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia / przez Bursę Szkolną Nr 

1 w Wągrowcu ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, kolejnej umowy 

użyczenia lokalu o pow. 36,3 m2 , położonego w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej 48/, 
o w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Wągrowiecka Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu 

ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.” i określenia 

Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, 

o w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze  do składania 

oświadczeń woli w sprawach związanych z realizacją projektu „Domy Pomocy Społecznej 

bezpieczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych 

w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 

o w sprawie uzgodnienia projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego teren w rejonie ul. Wągrowieckiej w Mieścisko, 

o w sprawie udzielenia pani Iwonie Muszyńskiej - Synoradzkiej - dyrektorowi Zespołu Szkół nr 

2 im. ppłk. dra Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu upoważnienia do składania oświadczeń 

woli w sprawach związanych z programem Erasmus+ w relacjach z Fundacją Rozwoju 

Systemu Edukacji w Warszawie, 
o w sprawie: rozstrzygnięcia 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 2018-2022”.  

 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 pozytywnie zaakceptował propozycje dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu w sprawie 

rekrutacji uczniów na rok szkolny  2020/2021, 

 pozytywnie rozpatrzył indywidualny wniosek  osoby niepełnosprawnej                                          

o dofinansowanie ze środków PFRON  likwidacji barier architektonicznych, 

 zapoznał się z informacją o przygotowaniu Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze 

w związku ze wzrastającym zagrożeniem  COVID-19, 

 zapoznał się z informacją o przygotowaniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu  

w związku ze wzrastającym zagrożeniem  COVID-19, 

 zapoznał się z wynikami matur w szkołach prowadzonych przez powiat wągrowiecki, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PCPR w Wągrowcu,  wyrażając zgodę na zakup 

i montaż klimatyzacji przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, 

 zapoznał się z pismem Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie 

wynajmu pomieszczeń  w szkole/ ZS nr 1 w Wągrowcu/, 

 pozytywnie rozpatrzył wnioski i przyznał Nagrodę Herbu Powiatu Wągrowieckiego dla 

Hufca Związku Harcerstwa Polskiego im. F. Grajkowskiego w Wągrowcu -Chorągiew 

Wielkopolska ZHP, oraz  dla  p. Krzysztofa Wojtaszka i dla p. Andrzeja Surdyka, 



 

4 
 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu wyrażając 

zgodę na nauczanie indywidualne dla ucznia tej szkoły  w wymiarze 12 godzin 

tygodniowo, 

 dokonał wizji lokalnej dróg powiatowych dotyczących inwestycji i remontów 

drogowych w Siedleczku, Rąbczyn-Żabiczyn, Międzylesiu, Piotrkowicach, Czerlinie, 

Olesznie  i  Gołańczy, 

 zapoznał się z pismem Gminy Wągrowiec dotyczących stawek za zajęcie pasa 

drogowego, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora PCPR w Wągrowcu,  wyrażając zgodę na 

zmianę stawek za wydane orzeczenie o niepełnosprawności do końca 2020 roku, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora SOSW w Wągrowcu, wyrażając zgodę na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 10 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek  dyrektora I LO w Wągrowcu wyrażając zgodę na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu wyrażając 

zgodę  na nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 zapoznał się z informacją na temat przetargu dotyczącego rozbudowy szpitala 

powiatowego, 

 zapoznał się z pismem dyrektora MOS w Gołańczy o odwołaniu obchodów 10.lecia 

istnienia placówki, 

 zapoznał się z pismem dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu o odwołaniu  uroczystości  

związanych z obchodami 100 rocznicy oddania budynku szkoły młodzieży polskiej, 

 omawiał temat organizacji Gali Nagrody Powiatu Wągrowieckiego „Złota Pieczęć 

2020” i ze względu na sytuację COVID-19 oraz zachowaniem bezpieczeństwa 

uczestników, zarząd  proponuje odstąpić od organizacji w 2020 roku  Gali Złotej 

Pieczęci, 

 zapoznał się z informacją na temat projektu Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego                       

( …), w którym brane są po uwagę gminy, które są marginalizowane. W Naszym 

powiecie ; Wapno i Damasławek, 

 omawiał  wytyczne do opracowania projektu budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 

2021 rok, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu wyrażając 

zgodę na utworzenie dodatkowego oddziału w Szkole Policealnej dla dorosłych, 

 pozytywnie rozpatrzył pismo dyrektora Zespołu Szkół im. K. Libelta w Gołańczy 

wyrażając zgodę na zwiększenie kosztów wyżywienia w stołówce, 

 omawiał organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej i proponuje w 2020 roku 

odstąpić od uroczystych obchodów DEN ze względu na panującą sytuację COVID-19, 

 zapoznał się z pismem Newsweek Polska o udział w Konkursie „ Społecznik Roku”,  

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXII sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 

 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady. 


