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 Wągrowiec, dnia  19 października  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 XXII sesji w dniu  30 września 2020 roku, podjęła                       

5 uchwał: 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ustalił sposób ich realizacji:  
 

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

 Uchwałę  Nr XXII /192/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 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 XXII /190/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 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 XXII /191/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 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 XXII /189/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku  

sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/152/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 

kwietnia 2020 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych    na te zadania  w 2020 roku. 

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

 

Powiatowy Urząd Pracy   otrzymał do realizacji: 

 Uchwałę nr XXII /188/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 września 2020 roku  w 

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

września 2018 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 2014-2020. Ww. uchwałę 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

I. Zarząd Powiatu w okresie między  30 września  2020 roku, a 19 października   2020 

roku, odbył  3 posiedzenia,  na których podjął uchwały: 

 
o dwukrotnie w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, 

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 upoważnienia Pani Ewy Kemnitz, dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 

Wychowawczego w Wągrowcu do reprezentowania Powiatu Wągrowieckiego -Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Wągrowcu przed sądami powszechnymi w sprawie o 

zapłatę, 
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o w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się                           

z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Powiecie 

Wągrowieckim i jego jednostkach organizacyjnych, 

o w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej                    

w m. Rościnno”, 

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

Gołańcz; ul. Jeziorna, kontynuacja ul. Zamkowej, ul. Smolary/, 

o w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia/ między Bursą Szkolną nr 1,                         

a Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Wągrowcu/, 

o w sprawie wydania opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 

nr 1610P odcinek od drogi woj.196-m.Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”, 

o w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia/ miedzy PZD w Wągrowcu,                       

a Miastem i Gminą Gołańcz działki  nr 32 obręb Laskownica/. 

Ponadto w omawianym okresie Zarząd Powiatu rozpatrzył następujące zagadnienia: 

 

 zapoznał się z informacją na temat harmonogramu działań w związku z wyborem 

nowego wykonawcy / na  zadanie inwestycyjne  szpitala powiatowego/, 

 wyraził zgodę dla uczestnictwa w naborze wniosków o powierzenie grantów w ramach 

projektu Stop Covid-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce prowadzonym 

przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , 

 zapoznał się  z pismem dyrektora DPS w Srebrnej Górze  w sprawie procedury 

odwiedzin w  DPS w Srebrnej Górze, 

 zapoznał się  z pismem Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w  związku                            

z procedowaniem szkodliwej nowelizacji ustawy o  ochronie zwierząt, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS nr 2 w Wągrowcu,  wyrażając  zgodę na 

indywidualne zajęcia edukacyjne na terenie szkoły dla ucznia tej szkoły, 

 pozytywnie rozpatrzył 2  wnioski dyrektora I LO w Wągrowcu, wyrażając  zgodę                     

na nauczanie indywidualne 2 uczniów tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył 2 wnioski  dyrektora  ZS nr 2 w Wągrowcu , wyrażając  zgodę 

na nauczanie indywidualne 2 uczniów  tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, wyrażając zgodę                            

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

 pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora ZS w Gołańczy, wyrażając zgodę na 

organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia dla ucznia tej szkoły, 

 zapoznał  się  z projektem Tablicy pamiątkowej  z okazji 100. lecia PCK w Wągrowcu, 

 zapoznał  z Planem Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych  w sezonie 2020/2021, 

 zapoznał się z informacją na temat tworzenia oddziału COVIDOWEGO   w szpitalu, 

 pozytywnie rozpatrzył  wniosek dyrektora ZS nr 1 w Wągrowcu,  wyrażając  zgodę na 

nauczanie indywidualne ucznia tej szkoły w wymiarze 12 godzin tygodniowo, 

 pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych                                           

o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier funkcjonalnych                                       

( architektoniczne, techniczne w komunikowaniu się), 

 pozytywnie rozpatrzył indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych o 

dofinansowanie  ze środków PFRON na zakup sprzętu rehabilitacyjnego , 

 pozytywnie zaopiniował materiały na XXIII sesję Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

 
    Zebrała  M. Substyk 

    inspektor w Biurze Rady.  


