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Raport o stanie Powiatu – zawartość: 

 Wstęp 

I. Finanse powiatu 

1. Bilans wykonania budżetu JST w 2020 roku 

2. Plan wielkości budżetowych po zimnach na dzień 31.12.2020  oraz ich 

wykonanie 

3. Przychody i rozchody 

4. Wykonanie wydatków budżetu w 2020 roku z wyszczególnieniem grup 

wydatków 

5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2020 

6. Realizacja dochodów ogółem w 2020 roku z wyszczególnieniem źródeł 

7. Wydatki budżetu w 2020 roku 

II. Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku 

III. Realizacja programów i strategii 

1. Realizacja programów i strategii przez Starostwo Powiatowe                      

w Wągrowcu 

- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu  

Szpitala ZOZ w Wągrowcu 

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

- Poznańska Kolej Metropolitarna 

- Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

- Elektroniczna dokumentacja medyczna 

- Dzienny Dom Opieki Medycznej 

- Zdalna Szkoła 

- Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie 

zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19 

- Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do 

mostu na rzece Mała Wełna 

- Powiatowy Program Ochrony Środowiska warz z informacją o wykonaniu zadań   

Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa 

- Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 

- Program profilaktyki HPV 

- Promocja zdrowia 

- Pomoc prawna 
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2. Realizacja programów i strategii przez Jednostki Organizacyjne Powiatu 

Wągrowieckiego 

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

b) Powiatowy Urząd Pracy 

c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy 

e) Zespół Szkół w Gołańczy 

f) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 

g) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu 

      IV. Oświata i edukacja 

1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna 

3. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu 

V. Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu 

1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

3. Zadania z zakresu turystyki 

4. Zadania z zakresu promocji 

VI. Współpraca powiatu z innymi podmiotami 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

3. Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” 

VII. Drogi publiczne i komunikacja 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

2. Wydział Komunikacji  

3. Organizacja ruchu 

VIII. Rynek Pracy 

IX. Polityka senioralna 

X. Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

XI. Administracja architektoniczna – budowlana, geodezja, kataster, 

gospodarka nieruchomościami i mienie powiatu 

1. Administracja budowlana 

2. Geodezja i kataster  

3. Gospodarka nieruchomościami i mienie powiatu 

XII. Bezpieczeństwo publiczne 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii  
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2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej  

3. W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

XIII. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim         

w 2020 roku.  
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Wstęp 

 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia 

udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych 

organów publicznych wprowadziła zmiany w ustawie o samorządzie powiatowym. 

Dodany został art. 30a, który wprowadził obowiązek przedstawienia radzie powiatu 

przez zarząd powiatu raportu o stanie powiatu. 

Raport o stanie powiatu przedstawiany jest co roku do dnia 31 maja. Raport 

obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,                              

w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu                          

i budżetu obywatelskiego. 

Raport sporządzony został w oparciu o materiały przygotowane przez kierowników 

jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego. 

Raport przekazany zostanie przez Zarząd - Radzie Powiatu Wągrowieckiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

I. Finanse powiatu 

 

1. Bilans z wykonania budżetu JST w 2020 roku 

 
2. Plan wielkości budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2020 r. oraz ich 
 Wykonanie 

AKTYWA 
Stan na początek  

roku 
Stan na koniec 

roku 
PASYWA 

Stan na początek 
roku 

Stan na koniec 
roku 

I Środki pienięże 11 980 897,71 14 037 302,23 I Zobowiązania 26 748 676,90 26 690 434,57 

  
I.1 Środki pieniężne 

 
11 980 897,71 

 

14 037 302,23 
I.1 
Zobowiązania 
finansowe 

  
26 416 856,00 

  

25 050 570,00 

I.1.1 Środki 
pieniężne budżetu 

 
11 980 897,71 

 

14 037 302,23 
I.1.1 
Krótkoterminowe 
(do 12 miesięcy) 

  
1 366 286,00 

  

1 366 286,00 

I.1.2 Pozostałe 
środki pieniężne 

 
0,00 

 
150 000,00 

I.1.2 
Długoterminowe 
(powyżej 
12miesięcy) 

  
25 050 570,00 

  

23 684 284,00 

II Należności i 
rozliczenia 

 
341 088,42 

 

524 503,20 
I.2 Zobowiązania 
wobec budżetów 

  
331 369,46 

  

639 824,57  

II.1 Należności 
finansowe 

 
0,00 

 
0,00 

I.3 Pozostałe 
zobowiązania 

  
451,44 

  

40,00  

II.1.1 
Krótkoterminowe (do 
12 miesięcy) 

 
0,00 

 
0,00 

  
II Aktywa netto 
budżetu 

  
-17 760 992,77 

  

- 14 446 276,16 

II.1.2 
Długoterminowe 
(powyżej 12miesięcy) 

 
0,00 

 
0,00 

II.1 Wynik 
wykonania budżetu 
(+,-) 

  
-360 215,54 

  

3 164 990,61 

II.2 Należności od 
budżetów 

 
339 720,27 

 

524 309,70 
II.1.1 Nadwyżka 
budżetu (+) 

  
0,00 

  

3 314 990,61  

II.3 Pozostałe 
należności i 
rozliczenia 

 
1 368,15 

 

193,50 

  
II.1.2 Deficyt budżetu 
(-) 

  
-360 215,54 

  

0,00 

III Rozliczenia 
międzyokresowe 

 
0,00 

 
0,00 

II.1.3 
Niewykonane 
wydatki (-) 

  
0,00 

  
-150 000,00 

  
  

II.2 Wynik na 
operacjach 
niekasowych (+,-) 

  
0,00 

  
-274,00 

  
  

II.3 Rezerwa na 
niewygasające 
wydatki 

  
0,00 

  
150 000,00 

  
  

  
II.4 Środki z 
prywatyzacji 

  
0,00 

  
0,00 

  
  

II.5 Skumulowany 
wynik budżetu (+,-) 

  
-17 400 777,23 

  

- 17 760 992,77 

  
  

III Rozliczenia 
międzyokresow
e 

  
3 334 302,00 

  

3  3170647,02 

Suma aktywów 12 321 986,13 14 561 805,43 Suma pasywów 12 321 986,13 14 561 805,43 
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Wyszczególnienie Plan Wykonanie % 

 

Dochody ogółem  97 365 422,98 95 286 806,07 97,87 

bieżące 92 836741,48 90 648 421,69 97,64 

majątkowe 4 528 681,50 4 638 384,38 102,42 

Wydatki ogółem  104 654 726,21 92 121 815,46 88,02 

bieżące  92 658 275,12 89 076 533,77 96,13 

majątkowe 11 996 451,19 3 045 281,69 25,38 

 
3. Przychody i rozchody  

 
Wyszczególnienie 

 
Kwota Wykonanie % 

przychody  10 382 364,77 10 382 364,77 100 

rozchody  1 366 286,00 1 366 286,00 100 

 
4. Wykonanie wydatków budżetu w 2020 roku z wyszczególnieniem grup 
wydatków 

 

Wyszczególnienie 
 

Plan Wykonanie % 

Wydatki ogółem  z tego: 
 

104 654 726,21 92 121 815,46 88,02 

Bieżące w tym: 92 658 275,02 89 076 533,77 96,13 

- wynagrodzenia i składki od 
nich naliczane  

56 307 628,07 55 461 923,78 98,50 

- związane z działalności 
statutową 

19 689 300,36 18 269 321,75 92,74 

- dotacje na zadania bieżące  4 280 696,65 4 275 808,30 95,21 

- świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

4 404 344,80 4 268 000,30 86,90 

- programy UE 7 174 305,14 6 397 247,48 89,17 

- odsetki od kredytów i 
obligacji  

792 000,00 604 232,16 75,29 

Majątkowe 11 996 451,19 3 045 281,69  

 
 
 
 
 
 
 
 
5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2020 
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6. Realizacja dochodów ogółem w 2020 roku z wyszczególnieniem źródeł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wydatki budżetu w 2020 roku 
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II.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku. 

           

           

          

          

          

          

          

          

          

          

        

         

         

         

         

        

     

        

     

    

                                                        

                          

                                   

                          

                             

                     

             

                        

                              

                     

                          

                     

                          

                               

               

                             

                            

                          

                           

                     

               

      

wynagrodzenia i 
                

naliczane 
60,21%

zadania 
statutowe 

19,83%

dotacje na zadania 
   ż   
4,42%

               
           
fizycznych

4,63%

wydatki 
na 

programy 
UE 

6,94%

              
0,66%

wydatki 
         

3,31%

wydatki budżetu w 2020
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 Rada Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku podjęła 78 Uchwał. 

 
W 2020 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła 78 uchwał. Podjęte uchwały 

przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu lub - w przypadku uchwał 

dotyczących kwestii finansowych - do Regionalnej Izby Obrachunkowej celem 

zaopiniowania.  

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XVI sesji w dniu  29 stycznia 2020 roku, 
podjęła     6  uchwał: 
 
Uchwałę  Nr XVI /137/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia  

2020 roku  w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadań z zakresu 

administracji rządowej. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania . 

Na podstawie przepisów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji 

wojskowej na terenie powiatu następuje powierzenie zadań z zakresu administracji 

rządowej. Dotyczą one: 1) Zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody 

Wielkopolskiego umów z podmiotami leczniczymi, lekarzami prowadzącymi 

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z 

psychologami na przeprowadzanie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej dla potrzeb 

Powiatowej Komisji Lekarskiej w Wągrowcu. 2) Pokrywania kosztów badań 

specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji szpitalnej osób 

skierowanych na te badania, z przyznanej na ten cel dotacji. 3) Wypłacania 

wynagrodzeń za udział  w pracy powiatowej komisji lekarskiej. 4) Rozliczenia 

przyznanej dotacji i przesłania sprawozdania z jej wykorzystania do wojewody. 

Szczegółowy zakres zadania przyjętego do realizacji przez Powiat Wągrowiecki 

określiło Porozumienie Nr ZK-VI.0031.30.2020.9 z dnia 24.02.2020 r. zawarte 

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Wągrowieckim. Uchwałę do realizacji 

otrzymało Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Uchwały nie wykonano 

z powodu odwołania kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju ze względu na 

pandemię koronawirusa. Środki finansowe przekazane przez wojewodę na realizację 

zadania zostały zwrócone na konto WUW w Poznaniu.  
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Uchwałę  Nr XVI /138/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia  

2020 roku  w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu za 2019 rok. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Uchwała zatwierdziła Program Kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej za 2019 rok, który 

określał w szczególności: jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i okres objęty 

kontrolą, zagadnienie wymagające kontroli, termin kontroli, stan prawny z zakresu 

kontroli, wskazówki metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia 

kontroli oraz organizacje i harmonogram przeprowadzenia kontroli. 

Program kontroli realizowała komisja kontrolująca ZOZ w Wągrowcu zgodnie                               

z określonym w programie kontroli harmonogramem. Procedurę kontrolną zakończył 

protokół z wystąpienia pokontrolnego, który został przedłożony radnym na sesji Rady 

Powiatu. Kontrola odbyła się w terminie: od 1 lutego do 31 maja 2020r. 

 

Uchwałę  Nr XVI /139/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia  

2020 roku  w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zarzadzania 

drogą powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Zgodnie z uchwałą Rada powierzyła  Gminie Miejskiej Wągrowiec na okres od dnia 1 

kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywanie zadań publicznych w zakresie 

zarządzania drogą powiatową nr 1626P - ul. Lipową w Wągrowcu o długości ca 719 

mb (wraz z łącznicami, na odcinku od skrzyżowania z ul. Reja do ronda przy ul. 

Kasprowicza i od ronda przy ul. Kasprowicza do skrzyżowania z ul. Kcyńską wraz z 

Rondem Pileckiego). Zasady powierzenia Gminie Miejskiej Wągrowiec zarządzania 

drogą powiatową nr 1626P określiło porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem 

Powiatu Wągrowieckiego a Burmistrzem Miasta Wągrowca 

 

Uchwałę  Nr XVI /140/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 

roku  w sprawie przekazania petycji według właściwości. Ww. uchwałę przesłano 

do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania, przesłano do 

Rady Miejskiej w Wągrowcu oraz  do Sejmu RP. 

W dniu 18 listopada 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła  petycja 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona  

przez Panią adwokat Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę przepisów prawa. 
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Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Wągrowieckiego w zakładce  

Menu/Petycje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

zajmowała się złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. i po 

zapoznaniu się z jej treścią uznała, że rada powiatu nie jest właściwym organem do 

zmiany przywołanych w petycji przepisów prawa miejscowego, a także zmiany 

przepisów prawnych zawartych w ustawie. 

Ustalenie strefy płatnego parkowania zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) należy do rady gminy 

(rady miasta). Ponieważ w Powiecie Wągrowieckim strefa płatnego parkowania 

została ustalona w mieście Wągrowcu uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu, stąd 

przekazanie petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca 

publiczne służące jako parkingi  przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz 

szpitalami były nieodpłatne Radzie Miejskiej w Wągrowcu jest zasadne. Postulat 

zmiany przepisów prawa w pozostałym zakresie, wynikający z petycji, należy do Sejmu 

RP. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach adresat 

petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do 

rozparzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały przekazującej złożoną 

petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego, aby miejsca publiczne 

służące jako parkingi przed wszystkimi Kościołami, cmentarzami oraz szpitalami były 

nieodpłatne Radzie Miejskiej w Wągrowcu, a w pozostałym zakresie dotyczącym 

zmiany przepisów prawa Sejmowi RP jest w pełni uzasadnione. 

Uchwałę Nr XVI/141/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia 2020 

roku w sprawie  rozpatrzenia petycji.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania oraz do Rad Gmin 

wchodzącym w skład Powiatu Wągrowieckiego. 

W dniu 6 grudnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła  petycja 

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona  

przez Panią adwokat Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę przepisów prawa. 

Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Wągrowieckiego w zakładce  

Menu/Petycje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wągrowieckiego 

zajmowała się złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r. i po 
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zapoznaniu się z jej treścią uznała, że rada powiatu nie jest właściwym organem do 

zmiany przywołanych w petycji przepisów prawa miejscowego. 

Ustalenie strefy płatnego parkowania zgodnie z art. 13b ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.) należy do rady gminy 

(rady miasta).  Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach adresat 

petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia do podmiotu właściwego do 

rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. 

Mając powyższe na względzie podjęcie niniejszej uchwały przekazującej złożoną 

petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego w celu tworzenia w każdej 

gminie miejsca, gdzie można zaparkować bezpłatnie radom gmin jest w pełni 

uzasadnione. Jednocześnie rada powiatu, jako organ właściwy do rozpatrzenia petycji 

zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o petycjach, nie uwzględnia punktu 2 petycji dotyczącego 

poparcia w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie 

pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski ze względu na brak podstawy 

prawnej w zapisach ustawy o samorządzie powiatowym.  

 

Uchwałę  nr XVI /142/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 stycznia  

2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę 

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

zaopiniowania. 

 
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XVII sesji w dniu  26 lutego  2020 roku, podjęła 

9  uchwał: 

 

Uchwałę nr XVII /143/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26  lutego 2020 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta 

Powiatowego Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i 

bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2019 rok. Ww. uchwałę przesłano 

do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Uchwałę nr XVII /144/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego  2020 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej 
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Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Uchwałę nr XVII /145/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego  2020 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z 

budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom wodnym, trybu postepowania w 

sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.  Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu, przesłano   do Regionalnej Izby 

Obrachunkowej oddz. w Pile do zaopiniowania oraz do publikacji w DZ. U. Woj. 

Wielkop. Opublikowano dnia 04 marca 2020 roku ,poz.2114. 

Ziming uchwały Polygala na zatrzymaniu wzrostu wysokości składki na rzecz spółek 

wodnych, która umożliwia ubieganie się o dotację na utrzymanie rowów 

melioracyjnych od Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Uchwałę nr XVII /146/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Michała Archanioła w Mieścisku.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego 

i Nadzoru    w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Pile 

do zaopiniowania. 

Powiat Wągrowiecki udzielił dotacji w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pod 

nazwą „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła – 

strop pod chórem muzycznym kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w 

Mieścisku”. Zadanie zostało zrealizowane, a dotacja wydatkowana w całości. 

 

Uchwałę nr XVII /147/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. 

Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. 

w Pile do zaopiniowania. 

Powiat Wągrowiecki udzielił dotacji w wysokości 30.000 zł na realizację zadania pod 

nazwą „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod 
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wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap IV”. Zadanie zostało 

zrealizowane, a dotacja wydatkowana w całości. 

 

Uchwałę nr XVII /148/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26  lutego 2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p.  A. Goelem.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.55.2020 zawarta dnia 28 lutego 2020 

roku z p. Arunem Goelem. 

 

Uchwałę nr XVII /149/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego  2020 

roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p.   Ł. Lewandowiczem.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.56.2020 zawarta dnia 28 lutego 2020 

roku z Łukaszem Lewandowiczem. 

 

Uchwałę  nr XVII /150/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 

roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023.   

Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu  oddz. 

w Pile do zaopiniowania. 

 

Uchwałę  nr XVII /151/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 lutego 2020 

roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę 

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

zaopiniowania. 

 
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XVIII sesji w dniu  29 kwietnia 2020 roku, 

podjęła   7 uchwał: 

 

Uchwałę 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 
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przeznaczonych na te zadania w 2020 roku.  Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426) 

zwaną dalej „ustawą”, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które 

przeznacza środki określone w kolejnym art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy z uwzględnieniem 

planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

zwanego dalej „PFRON”. Środki finansowe PFRON są przekazywane przez Zarząd 

tego Funduszu dla powiatu na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z 

rozporządzeniem w sprawie algorytmu. Zarząd PFRON określił w 2020 r. środki w 

wysokości : 2.176.742 zł, w tym na: 

- zobowiązania dotyczące finansowania kosztów działalności warsztatów terapii 

zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt. 8 ustawy) – 1.434.720 zł. 

- zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych 

170.000 zł; 

-zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – 572.022 zł. 

 

Uchwałę nr XVIII /153/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia  

2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie.  Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Rada oceniła pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie 

prowadzonego przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, 

Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Rehabilitacja” im. K. Marcinkowskiego w 2019 roku. 

Oceny dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i 

wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wapnie. 

 

Uchwałę nr XVIII /154/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia  

2020 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano 

do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z obowiązującymi      w tym zakresie  

aktami prawnymi sprawuje w sposób ciągły  nadzór finansowy i merytoryczny nad 

funkcjonowaniem warsztatów terapii zajęciowej.  Z uwagi na sytuację  epidemiczną, 
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która spowodowała czasowe zawieszenie działalności wtz,  niemożliwym było 

przeprowadzenie kontroli w miejscu  prowadzenia działalności. Działania w tym 

zakresie zostaną podjęte w  najbliższym  możliwym terminie.  

 

Uchwałę nr XVIII /155/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 

2020 roku w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu 

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

Poznaniu do zaopiniowania. 

Załącznik  do uchwały wraz z rekomendacjami, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie  przepisami prawa został przesłany  w systemie  elektronicznym CAS do  

Wielkopolskiego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej celem wykorzystania  dla 

potrzeb sporządzenia oceny zasobów pomocy społecznej Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

Uchwałę nr XVIII /156/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia  

2020 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 

2019 Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania . 

Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną ZOZ, Rada Powiatu 

zatwierdziła roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu 

za 2018 rok. 

Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji. 

 

Uchwałę nr XVIII /157/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 

2020 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1626P- ul. 

Lipowej   w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru 

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

Opublikowano 12 maja 2020 r. , poz.4115. 

Uchwała nie została wykonana  ponieważ Gmina Miejska Wągrowiec nie podjęła 

uchwały jednoczesnej w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej. 

 

Uchwałę  Nr XVIII /158/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 

2020 roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-
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2032. Ww. uchwałę przesłano  do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. zam. w 

Pile do zaopiniowania.  

 

Uchwałę  Nr XVIII /159/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia 

2020 roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę 

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

zaopiniowania.  

 

Uchwałę nr XVIII /160/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 kwietnia  

2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie pracy Rady Społecznej 

przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania . 

Rada Społeczna, działająca przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu uchwaliła 

zmiany w regulaminie swojej działalności polegające na dodaniu dwóch ustępów do § 

5, które przewidują odbycie się posiedzeń Rady Społecznej w sposób zdalny, przy 

wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość. Zgodnie z ustawą                        

o działalności leczniczej Rada Powiatu zatwierdza zmiany w powyższym regulaminie.  

 
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XIX sesji w dniu  27 maja 2020 roku, podjęła  

4 uchwały: 

 

Uchwałę nr XIX /161/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja  2020 

roku w sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

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

zaopiniowania. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego wyraziła zgodę na pokrycie straty netto za rok 

obrotowy do wysokości nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. 

Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji. 

 

Uchwałę nr XIX /162/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2020 

roku w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji 

ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie 

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

do zaopiniowania. 
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Uchwała dotyczyła powołania Komisji do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej ZOZ w Wągrowcu za rok 2019 na podstawie raportu, który podlegał 

przekazaniu do oceny podmiotowi tworzącemu przez Dyrektora jednostki do 31 maja 

2020 roku i stanowił podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej Szpitala. Komisja dokonała oceny raportu i na tej podstawie dokument 

sytuacji ekonomiczni – finansowej został przedłożony podczas sesji Rady Powiatu. 

 

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. 

Powiat Wągrowiecki przystąpił do Związku Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności z 

siedzibą ul. Motylewska 24 w Pile i przyjął statut tego Stowarzyszenia, o treści 

określonej w załączniku do niniejszej uchwały. Na przedstawiciela Powiatu 

Wągrowieckiego w Stowarzyszeniu wyznaczono Starostę Wągrowieckiego. Celem 

Stowarzyszenia jest zapobieganie i walka z marnotrawstwem żywności, udzielanie 

pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym, 

oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i placówek charytatywnych 

zajmujących się rozdziałem darów wśród osób potrzebujących. Działalność na rzecz 

organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku 

publicznego a także grup inicjatywnych podejmujących kroki do utworzenia 

organizacji. 

 

Uchwałę  Nr XIX /164/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 maja 2020 

roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z NZOZ Zakładem Opieki Długoterminowej „PROSPERUS”. Ww. 

uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania.  

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.111.2020 zawarta dnia 28 maja 2020 

roku z NZOZ Zakładem Opieki Długoterminowej „PROSPERUS”. 

 
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XX sesji w dniu  24 czerwca 2020 roku, podjęła  

12 uchwał: 
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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.  

Podjęcie powyższej uchwały związane jest z nieustannym poszerzaniem i 

dostosowywaniem oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb uczniów, jak i 

rynku pracy. Akt założycielski Szkoły stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

 

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 . 

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do podjęcia uchwały 

określającej plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, 

tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub 

przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b, 

realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Przedmiotowa 

uchwała podejmowana jest w związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do 

nowej struktury. Z dniem 01 września br. w Zespole Szkół nr 1  w Wągrowcu zostanie 

utworzona Szkoła Branżowa Szkoła II stopnia Dla Dorosłych w Wągrowcu. Ponadto 

uchwałą nr XVII/119/20 Rady Gminy Damasławek z dnia 03 lutego 2020 roku z dniem 

31 sierpnia 2020r. zostanie zlikwidowane Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

Damasławku. 

 

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 . 

Powyższą uchwałę podjęto w celu zmiany wzoru wniosku o udzielenie dotacji, 

informacji miesięcznej stanowiącej podstawę naliczenia dotacji oraz rozliczania 

otrzymanej części dotacji, a także rocznego rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół 
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i placówek oświatowych, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat 

Wągrowiecki. 

 

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.  

Wotum zaufania udzielone zostało po przedstawieniu Raportu o stanie powiatu. 

 

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.  

 

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. 

 

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 
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środków Europejskiego Funduszu Społecznego w  ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.Ww.uchwałę przesłano do 

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Realizacja  uchwały, którą przyjęła Rada Powiatu Wągrowieckiego, pozwoliła PUP 

Wągrowiec na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 roku i zmianę 

kwoty środków finansowych przyznanych na realizację projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2019-2020 pn. „Aktywizacja 

zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, 

z kwoty 2.205.736,57 PLN na kwotę 5.111.551,54 PLN. 

 

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 2014-2020 

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

Nadzoru   w  Poznaniu  do zaopiniowania. 

Przyjęciem niniejszej Uchwały, Rada Powiatu Wągrowieckiego pozwoliła PUP 

Wągrowiec na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31.12.2022 roku i zmianę 

kwoty środków finansowych przyznanych na realizację projektu współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2019-2020 pn. „Aktywizacja osób 

młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)”, z kwoty 

2.979.706,05 PLN na kwotę 6.399.009,16 PLN. 

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.  

W dniu 31 maja 2020r. do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła  petycja w 

interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego złożona  przez 

Panią adwokat Renatę Sutor. W petycji postuluje się zmianę przepisów prawa. 

Petycja została zamieszczona na stronie BIP Powiatu Wągrowieckiego w zakładce  

Menu/Petycje. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Wągrowieckiego 
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zajmowała się złożoną petycją na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. i po 

zapoznaniu się z jej treścią uznała, że Powiat Wągrowiecki w ramach swoich zadań 

pośrednio lub bezpośrednio realizuje postulaty zawarte w w/w petycji w związku tym 

rekomenduje Radzie negatywne rozpatrzenie petycji. Szkoły, dla których Powiat 

Wągrowiecki jest organem prowadzącym wypożyczały uczniom niezbędny do 

prowadzenia zdalnej edukacji sprzęt elektroniczny. Dodatkowo powiat zakupił w 

ramach Programu Polska Cyfrowa 40 laptopów wraz ze słuchawkami i mikrofonami, 

które również przekazane zostały uczniom. Powiat Wągrowiecki przystąpił do Związku 

Stowarzyszeń Pilski Bank Żywności, poprzez który pomoc żywnościowa udzielana jest 

osobom potrzebującym. Samorząd powiatowy współpracuje również z innymi 

organizacjami i instytucjami, które zajmują się zbiórką np. odzieży. Nie ma potrzeby 

wprowadzania nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie. 

 

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.  

Rada Powiatu uznała skargę wniesioną na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Wągrowcu przez Pana T.S. z dnia 19 maja 2020r. (przekazaną wg właściwości do 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 29 maja 2020r.) za bezzasadną. 

 
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXI sesji w dniu  29 lipca 2020 roku, podjęła   

11 uchwał: 

 

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. 

Powołana Komisja doraźna do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie przedłożonego Raportu 

wystawiła ogólną  ocenę negatywną, która wynika z: osiągniętej bardzo dużej straty 

netto przez ZOZ za 2019r. , niskiej oceny punktowej – 10 pkt. na 70 możliwych, 
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tj. 14%. Brak poprawy prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w perspektywie 

kolejnych 3 lat, a wprowadzane zmiany w funkcjonowaniu służby zdrowia nie  

gwarantują stabilności ekonomiczno-finansowej. 

 

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. 

W wyniku podjęcia uchwały Zarząd Powiatu Wągrowieckiego dokonał darowizny, na 

rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec nieruchomości wymienionych poniżej, stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego, zajętych pod drogę publiczną – gminną, - ul. 

Lipowa w Wągrowcu: - działka nr 708/2 o pow. 0,1986 ha, o wartości gruntu 79 440 zł 

i wartości budowli 506 306 zł, - działka nr 708/1 o pow.0,1565 ha, o wartości gruntu 78 

250 zł i wartości budowli 372 887,84 zł, - działka nr 615/1 o pow. 0,1807 ha, zapisana 

o wartości gruntu 108 420 zł i wartości budowli 217 000 zł. - nakłady inwestycyjne 

poniesione na działkę nr 609/8 będącą własnością Gminy Miejskiej Wągrowiec w 

wysokości 68 759,08 zł. 

 

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 . 

W wyniku podjęcia uchwały Rada wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego darowizny, na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec nieruchomości 

wymienionych w załączniku nr 1, stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego, 

zajętych pod drogę publiczną – gminną, - ul. Leśną, ul. Rzeczną i Berdychowską w 

Wągrowcu oraz nakładów inwestycyjnych poniesionych na ulicę Leśną w wysokości 

1.938.090,62 zł i ulicę Berdychowską w wysokości 23.823,82 zł. 

 

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 
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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. 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym nałożyła na jednostki samorządu 

terytorialnego obowiązek określenia przystanków komunikacyjnych, których są 

właścicielami lub zarządzającymi, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, 

oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ww. 

ustawy, organizowanie publicznego transportu drogowego polega między innymi na 

określaniu przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub 

zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla 

operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Na 

wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Pile zweryfikowano 

i uzupełniono wykaz przystanków zlokalizowanych na terenie powiatu 

wągrowieckiego: Droga nr 1489P: Bartodzieje, Kamienica wyb., Dąbkowice Droga nr 

1562P: Bracholin Droga nr 1601P: Kaliszanki II, Kaliszanki III, Kaliszany Droga nr 

1602P: Kaliszany wyb., Kopaszyn wyb., Kopaszyn, Grylewo wyb. Droga nr 1605P: 

Sarbka, Żelice wyb.II, Józefowo, Potulice, Runowo Droga nr 1607P: Potulice, 

Bobrowniki Droga nr 1609P: Nowa wieś wyb. Uchwała poddana została konsultacjom 

na stronie bip.wagrowiec.pl w dniach od 09.07.2020 do dnia 15.07.2020 (do godziny 

15:00). W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono uwag do 

przedmiotowego projektu uchwały. 

 

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. 

W 2019 roku w głosowaniu na poszczególne zadania w ramach budżetu 

obywatelskiego na 2020 rok, oddano łącznie 15 150 głosów, w tym w formie 

papierowej 15 114. W związku z trwającym w kraju stanem epidemii i ograniczeniami 

zalecanymi przez służby sanitarne zasadnym jest zminimalizowanie sytuacji 
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mogących narazić mieszkańców na zakażenie COVID-19. Dotychczasowa praktyka 

zbierania i oddawania głosów na zadania w ramach budżetu obywatelskiego Powiatu 

Wągrowieckiego przede wszystkim w wersji papierowej mogłoby to ryzyko zwiększyć. 

Ponadto w związku z epidemią pogorszyła się sytuacja finansowa samorządów w 

Polsce. W przypadku Powiatu Wągrowieckiego strata finansowa udziałów w 

dochodach z podatków od osób fizycznych i prawnych w stosunku do planu 

finansowego wyniosła według stanu na dzień 31 maja 2020 r. 957.655,00 zł. W 

związku z powyższym procedura realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok 

została wstrzymana. Oznacza to, że w 2020 roku nie odbył się nabór wniosków od 

mieszkańców z propozycjami zadań i projektów. Uchwała poddana została 

konsultacjom na stronie bip.wagrowiec.pl w dniach od 09.07.2020r. do dnia 

15.07.2020 r. (do godziny 15:00). W wyniku przeprowadzonych konsultacji nie 

wniesiono uwag do przedmiotowego projektu uchwały. 

 

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.  

 

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 /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. 
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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.  

Rada Powiatu uznała skargę wniesioną przez Pana D.P. z dnia 6 kwietnia 2020r. 

(przekazaną wg właściwości do Rady Powiatu Wągrowieckiego 8 lipca 2020r.) za 

bezzasadną. 

 

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. 

Przyjęcie uchwały umożliwiło wyposażenie w sprzęt komputerowy (laptopy) 151 

podopiecznych rodzinnych oraz instytucjonalnych  form pieczy zastępczej- cel nauka 

zdalna w okresie Pandemii Covid.      

    

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXII sesji w dniu  30 września 2020 roku, 

podjęła  5 uchwał: 

 

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. 

Realizacja powyższej uchwały, którą przyjęła Rada Powiatu Wągrowieckiego, 

pozwoliła PUP Wągrowiec na zmianę kwoty środków finansowych przyznanych na 

realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
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lata 2019-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 

wągrowieckim (V)”, z kwoty 2.979.706,05 PLN na kwotę 6.849.954,55 PLN. 

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. 

Uchwała, zgodnie z wersją  przyjętą we wrześniu  2020 roku została wykonana. Środki 

PFRON na realizację  zadań powiatu  określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej  oraz  zatrudnieniu osób niepełnosprawnych zostały  wydatkowane                      

w wysokościach  i na zadania  wskazane w uchwale (za wyjątkiem środków 

przeznaczonych na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych) przez PCPR, przy 

czym  ostateczne decyzje w kwestiach przyznawania dofinansowań  indywidualnym 

wnioskodawcom w zakresie likwidacji  barier  architektonicznych,                                                   

w komunikowaniu, technicznych oraz  zakupie sprzętu rehabilitacyjnego podejmował  

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.  

 

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. 

 

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.  
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Po analizie skargi wniesionej przez Panią M.K. z dnia 24 lipca 2020r. (przekazaną wg 

właściwości do Rady Powiatu Wągrowieckiego 6 sierpnia 2020r.) na działalność 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, Rada nie znalazła przesłanek do uznania jej 

za zasadną. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXIII sesji w dniu  28 października 2020 roku, 

podjęła  5 uchwał: 

 

Uchwałę  Nr XXIII /193/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 

października 2020 roku, w sprawie zmian w statucie  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

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

Poznaniu  do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. Urz. Woj. Wielk. 

Opublikowano 9 listopada 2020 ,poz.8391. 

Zmiana w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczyła ograniczenia działalności 

leczniczej ZOZ polegającej na likwidacji następujących komórek organizacyjnych: 

Poradni Chirurgii Naczyniowej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni 

Urologicznej, Poradni Diabetologicznej dla Dzieci oraz Poradni Leczenia Ran 

Przewlekłych. Ponadto w związku ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 

Opieki Zdrowotnej  w Wągrowcu dokonano skreślenia w statucie Zespołu Rehabilitacji 

Domowej oraz dodano zapis o utworzeniu stanowiska Inspektora Ochrony 

Radiologicznej. Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę 

Społeczną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

 

Uchwałę  Nr XXIII /194/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 

października 2020 roku, w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.  Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego  i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Program w szczególności sprzyja kontynuowaniu i rozwijaniu partnerskiej współpracy 

między powiatem a organizacjami i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Ponadto stworzył mieszkańcom powiatu szansę poszarzenia aktywności 

społecznej, a także umożliwił zlecenie realizacji zadań powiatu na rzecz organizacji 

pozarządowych i podmiotów. W otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie 

,,Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami 
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pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2020 rok” przyznano dotacje w wysokości 96.000 zł, natomiast w trybie 

pozakonkursowym tzw. „Małe granty” przyznano kwotę w wysokości 30.000 zł. 

 

Uchwałę  Nr XXIII /195/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 

października 2020 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

najmu lokalu użytkowego. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.235.2020 zawarta dnia 19 listopada 2020 

roku z p. Beatą Plewa. 

 

Uchwałę nr XXIII /196/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października  

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 XXIII /197/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 października 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXIV sesji w dniu  25 listopada 2020 roku, 

podjęła  9 uchwał: 

 

Uchwałę  Nr XXIV /198/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie z drogi i 

przechowywanie pojazdów w 2021 roku.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

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

Woj. Wielk. Opublikowano 10 grudnia 2020 , poz. 9584. 

Zaproponowane wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie 

oraz wysokość kosztów, które musi pokryć właściciel w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu są konsekwencją szczegółowej analizy przesłanek ustawowych 

oraz ich odniesienia do realiów powiatu. Zgodnie z art. 130a ust. 6 Ustawy Prawo o 

ruchu drogowym Rada Powiatu przy podejmowaniu uchwały w sprawie wysokości 
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opłat ma obowiązek uwzględnienia kosztów usuwania i przechowywania pojazdów na 

obszarze danego powiatu oraz konieczność sprawnej realizacji zadań związanych z 

usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywaniem. Z zebranych informacji wynika, 

iż oferowane stawki w porównaniu do stawek wynikających z umowy o świadczenie 

usług usuwania i przechowywania pojazdów w stosunku do zeszłorocznych zwiększyły 

się o ok. 10 %. 

 

Uchwałę  Nr XXIV /199/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie z drogi i 

przechowywanie statków lub innych obiektów pływających  w 2021 roku.  Ww. 

uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania oraz do publikacji w  Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano 3 grudnia 

2020 , poz.9178. 

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 350), Rada Powiatu 

ustaliła wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego i za jego 

przechowywanie w przypadku gdy prowadziła go osoba będąca w stanie po użyciu 

alkoholu, środka działającego podobnie jak alkohol lub będąca pod wpływem środka 

odurzającego. Stawki opłat nie mogły być wyższe od maksymalnych stawek 

określonych w art. 31 ust 2 ustawy. Minister właściwy do spraw finansów publicznych 

ogłosił w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

"Monitor Polski", maksymalne opłaty, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy. 

Odnośnie usuwania i przechowywania statków oraz innych obiektów pływających 

należy wyjaśnić, że żaden wykonawca nie złożył oferty w tym zakresie. W związku z 

tym należy przyjąć, że stawka maksymalna wynikająca z uchwały jest i tak za niska i 

nie zachęca żadnego wykonawcy do świadczenia tego rodzaju usług. Niniejsza 

uchwała została skonsultowana z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu 

aktu prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w 

zakładce "Konsultacje aktów prawa miejscowego". Organizacje pozarządowe oraz 

uprawnione podmioty nie wniosły żadnych uwag. 
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Uchwałę  Nr XXIV /200/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego  Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Zarząd Powiatu dokonał oceny programu naprawczego na podstawie własnego 

Arkusza oceny. Analizie poddano szczególnie poprawę sytuacji ekonomiczno-

finansowej ZOZ z uwzględnieniem konieczności świadczenia usług leczniczych na 

odpowiednim poziomie. Zatwierdzenie Programu umożliwia dalsze funkcjonowanie i 

świadczenie usług na rzecz pacjentów. Pozwala także dyrektorowi ZOZ w Wągrowcu 

na wdrożenie proponowanych zmian i dostosowanie do wymagań i zmieniającej się 

sytuacji. 

 

Uchwałę  Nr XXIV /202/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z RTG.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru                       

w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.253.2020 zawarta dnia 8 grudnia 2020 

roku Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Zakładem Rentgenodiagnostyki               

w Wągrowcu. 

 

Uchwałę  Nr XXIV /203/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu 

użytkowego z p. J. Żakiem. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i 

Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.254.2020 zawarta dnia 8 grudnia 2020 

roku z p. Jackiem Żakiem. 

 

Uchwałę nr XXIV /204/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę 

przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

 

Uchwałę  Nr XXIV /205/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej 
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własność Powiatu Wągrowieckiego  na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec. Ww. 

uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

Rada wyraziła  zgodę na dokonanie przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego darowizny, 

na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec działki oznaczonej nr 1304/7 o powierzchni 

0,0017 ha położonej w Wągrowcu przy ul Średniej o wartości 5.263,37 zł. 

Działka oznaczona nr 1304/7 położona na terenie Miasta Wągrowca - ul. Średnia 

stanowi fragment drogi gminnej a jest własnością Powiatu Wągrowieckiego. Na 

podstawie Uchwały nr XXIII/139/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 

września 2008r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu 

Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych oraz Uchwały nr XXIII/155/2008 Rady 

Miejskiej w Wągrowcu z dni 25 września 2008r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii 

dróg gminnych w Wągrowcu, przedmiotowa droga z dniem 1 stycznia 2009r. została 

pozbawiona kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii 

drogi gminnej, nad którą zarząd sprawuje Burmistrz Miasta Wągrowca, co rodziło 

konieczność uregulowania stanu własności przedmiotowej nieruchomości.  

 

Uchwałę  Nr XXIV /206/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty 

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

Poznaniu  do zaopiniowania. 

Skargę wniesioną przez Pana D.P. z dnia 12 października 2020 r. (przekazaną wg 

właściwości do Rady Powiatu Wągrowieckiego 13 października 2020r.)uznano za 

bezzasadną  oraz  skargę wniesioną przez Pana D.P.z dnia 7 października 2020 r., 

przekazaną wg właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego do Rady Powiatu 

Wągrowieckiego 20 października 2020r. także uznano za bezzasadną. 

 

Uchwałę  Nr XXIV /207/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 

2020 roku, w sprawie udzielenie pomocy finansowej Województwu 

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

Poznaniu  do zaopiniowania. 
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Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXV sesji w dniu  22 grudnia 2020 roku, 

podjęła 10 uchwał: 

 

Uchwałę  Nr XXV /208/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 

2020 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Powiecie 

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

Poznaniu  do zaopiniowania. 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zadania w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy 

administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych 

w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej lub ustawy z 

dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Ustawa w aktualnym brzmieniu określa cztery rodzaje zadań własnych 

powiatu. Poza zapewnieniem osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w 

ośrodkach wsparcia oraz w ośrodkach interwencji kryzysowej, powiat zobowiązany 

jest do opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz do opracowania i realizacji 

programów profilaktycznych mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, 

zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych 

stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie. Do zadań powiatu z zakresu 

administracji rządowej realizowanych przez powiat art. 6 ust. 4 ustawy zalicza w 

szczególności tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizacje programów oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zadania te 

finansowane są ze środków budżetu państwa. Powiatowy program jest 

komplementarny i spójny z Programami Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie przyjętymi i realizowanymi w gminach na terenie 

Powiatu Wągrowieckiego, jest również zgodny z aktami prawnymi oraz dokumentami 

o charakterze strategicznym, funkcjonującymi zarówno na poziomie krajowym, jak 

i wojewódzkim. 

 

Uchwałę  Nr XXV /209/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia  

2020 roku, w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec zadania 
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polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 1626P-ul.Lipową w Wągrowcu. 

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

zaopiniowania. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego przedmiotową uchwałą wyraziła wolę powierzenia 

zarządzania ul. Lipową położoną w Wągrowcu na kolejny rok Burmistrzowi Miasta 

Wągrowca. W myśl ustawy o drogach publicznych zarządzanie drogami publicznymi 

następuje w trybie porozumienia miedzy zarządcami i będzie obejmować zadania 

określone w art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 

2020r. poz. 470 ze zm.). Ulica Lipowa zostanie włączona z dniem 1 stycznia 2022r. do 

sieci dróg gminnych na mocy art. 10 ustawy o drogach publicznych, co poprawi 

warunki drogowe jak również zespoli układ komunikacyjny dróg gminnych.  

 

Uchwałę  Nr XXV /210/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 

grudnia2020 roku, w sprawie  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  

do zaopiniowania. 

Zatwierdzono plan pracy komisji. 

 

Uchwałę  Nr XXV /211/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia  

2020 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 

2021 rok. Ww. uchwałę przesłano  do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  

do zaopiniowania. 

Uchwalono plan pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

Uchwałę nr XXV /212/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 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 XXV /213/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano 

do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 
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Uchwałę nr XXV /214/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 2020 

roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku 

budżetowego 2020. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

 

Uchwałę nr XXV /215/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035. Ww. 

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

 

Uchwałę nr XXV /216/2020 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22  grudnia 2020 

roku w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do 

publikacji w Dz. Urz. Woj. Wlkp. Opublikowano 11  stycznia 2021, poz.329. 

Uchwałę  Nr XXV /217/2020  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 22 grudnia 

2020 roku w 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.  

Stan wykonania planu finansowego, ograniczenia związane z pandemią Covid-19, 

sytuacje losowe niemożliwe do przewidzenie, stanowisko PFRON w zakresie braku 

możliwości wydłużenia terminu wydatkowania środków algorytmowych w roku 2021 

oraz zgłoszone potrzeby osób niepełnosprawnychw zakresie rehabilitacji społecznej 

wskazują na konieczność dokonania zmian w postaci przesunięć środków 

w łącznej wysokości 20.000 pomiędzy z zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej, 

w następujący sposób: -środki przeznaczone na dofinansowanie do zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 

osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów ( art. 35 a ust.1pkt. 7 

lit. c) zwiększa się o kwotę 20.000 zł; - środki przeznaczone na dofinansowanie do 

uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych ( art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. a) zmniejsza się 

o kwotę 7.800 zł; - środki na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych ( art. 35a ust.1 pkt.7 lit. b) zmniejsza się o kwotę 1.200 zł; - środki 

na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 

technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ( art. 
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35a ust.1 pkt. 7 lit. d) zmniejsza się o kwotę 11.000 zł . Powyższe zmiany pozwolą na 

racjonalne wydatkowanie środków PFRON. 

 

III.  Realizacja programów i strategii 

1. Realizacja programów, strategii przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

 

- Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych wymagań istniejącego obiektu 

Szpitala ZOZ w Wągrowcu 

Od wykonania koncepcji programowo-przestrzennej w 2016 roku rozpoczęła się 

największa inwestycja realizowana przez Powiat Wągrowiecki dotycząca rozbudowy i 

dostosowania do aktualnych wymagań istniejącego obiektu szpitala ZOZ w Wągrowcu. 

Zakres prac został dostosowany do wymaganych standardów określonych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą.    

W roku 2020 Powiat Wągrowiecki uzyskał z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych dofinansowanie na zadanie w kwocie 1 856 263,00 zł. Nakłady finansowe 

na inwestycję w 2020 roku wyniosły 370.968,30 zł. 

Łączny plan finansowy na zadanie w latach 2016 – 2021 to 26 332 76,00 zł. 

W 2020 roku wykonano m.in.: wielobranżową inwentaryzację budowlaną celem 

dokonania oceny stanu zaawansowania zadania, kosztorys inwestorski celem 

oszacowania kosztów dokończenia zadania, opracowano projekt budowlany 

zamiennego przebudowy i rozbudowy głównego budynku Szpitala, a także projekt 

techniczny przebudowy i rozbudowy, ogrodzono plac budowy, przebudowano 

pomieszczenia szpitalne, oznaczono teren budowy tablicą informacyjną. 

 

- Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

 

Na realizację zadania Powiat Wągrowiecki otrzymał dofinansowanie w ramach 

programu Sportowa Polska 2020, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 

Kultury Fizycznej, w kwocie 4 500,000 zł. Całkowita wartość inwestycji to: 

11 266 864,42 zł.  
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9 lutego 2020 roku została podpisana umowa na zrealizowanie zadania. Wykonawcą 

robót została firma Hosta Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka 

komandytowa z siedzibą w Grębocinie.  Kwota jaką otrzyma wykonawca to 

10.877.407,42 zł brutto. Zgodnie z umową termin zakończenia prac przewidziano na 

30 września 2022 roku. 

Przedmiotem inwestycji będzie budowa pełnowymiarowej hali sportowej o wymiarach 

20x40 m. W hali zaprojektowano trzy poziomy. Na parterze usytuowana będzie sala 

sportowa z boiskami do koszykówki, piłki nożnej halowej, piłki ręcznej, siatkówki oraz 

tenisa. Płyta główna będzie mogła być podzielona na trzy niezależne boiska, 

oddzielone od siebie kurtynami. Na piętrze zaprojektowano trybuny oraz salę ćwiczeń. 

Część piwniczną będą stanowić magazyny oraz pomieszczenia gospodarczo - 

techniczne. Pomiędzy kondygnacjami, w celu szybszego poruszania się, zostanie 

zamontowana winda, stanowiąca udogodnienie także dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

 

- Poznańska Kolej Metropolitarna 

W dniu 16 kwietnia 2018 roku Powiat Wągrowiecki podpisał umowę o udzielenie 

pomocy w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu.  Powiat Wągrowiecki 

oficjalnie włączono w system Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.  W ramach 

porozumień Stowarzyszenia Metropolia Poznań, samorządów powiatowych                              

i gminnych z Województwem Wielkopolskim oraz współfinansowania projektu, PKM 

docelowo uruchomi 9 połączeń liniowych komunikacji kolejowej z Poznaniem. Od 10 

czerwca 2018 r. uruchomiono połączenia z Poznaniem na liniach kolejowych do 

Wągrowca, Nowego Tomyśla, Jarocina i Grodziska. Sukcesywnie do 2021 r. będą 

uruchamiane następne połączenia z  Rogoźnem  (2019 rok), Wronkami, Gnieznem, 

Wrześnią i Kościanem.  Pociągi w godzinach szczytu kursują  co 30 - 60 minut. Powiat 

Wągrowiecki zobowiązał się w umowie, zmienionej aneksem do przekazania dotacji w 

transzach przez okres 3 lat do 2020 roku. Łączna wartość transz przekazanych w 

latach 2018-2020 wyniosła 515 462,05 zł.  W dniu 8 października 2020 roku zostały 

podpisane porozumienia pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a władzami 

samorządów leżących wzdłuż linii kolejowych Poznań – Wągrowiec, Poznań – 

Grodzisk oraz Poznań – Nowy Tomyśl. W ramach podpisanych porozumień 

samorządy będą kontynuować wzorem lat ubiegłych współfinansowanie połączeń 
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kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Następny krok to 

podpisanie dwustronnych umów przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 

poszczególnymi jednostkami samorządu o udzielenie dotacji celowej na okres trzech 

lat tj. do 31 grudnia 2023 roku. 

 

- Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

 

Powiat Wągrowiecki w dniu 21.09.2020 zawarł umowę partnerską inicjującą 

nawiązanie współpracy w ramach partnerstwa pn.: „Razem dla Rozwoju”. 

Sygnatariuszami umowy zostali:   

- z ramienia Powiatu Wągrowieckiego Tomasz Kranc – Starosta Wągrowiecki i Michał 

Piechocki- Wicestarosta, 

- z ramienia Gminy Damasławek Cypriana Wieczorka – Wójt Gminy,  

- z ramienia Gminy Wapno Maciej Kędzierski – Wójt Gminy, 

- z ramienia Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski Leszek Grzeczka – Burmistrza 

Miasta i Gminy, 

- z ramienia Miasta i Gminy Kcynia Marek Szarugę – Burmistrza Miasta i Gminy. 

Przewodniczącym Rady Partnerstwa wybrany został p. Starosta Wągrowiecki Tomasz 

Kranc natomiast koordynatorem projektu i grupy roboczej Partnerstwa p.Beata Jessa 

– kierownik Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego w Starostwie 

Powiatowym w Wągrowcu.  W dniu 22.09.2020 r. Powiat Wągrowiecki złożył 

dokumenty aplikacyjne do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 

w Poznaniu, celem udziału w projekcie. Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) to 

innowacyjny projekt, który ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów w 

prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy 

wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotują 

dobrej jakości projekty i inwestycje, które pozwolą napędzić ich rozwój.  

Efektem pilotażu jest wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia 

Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w 

procesie strategicznego zarządzania rozwojem. W dniu 18.11.2020 r. Powiat 

Wągrowiecki otrzymał pozytywną informację o wynikach naboru do projektu. Do 

projektu zostało wybranych 38 partnerstw (gminy wiejskie i miejsko- wiejskie oraz 

miasta powiatowe). W każdym województwie wsparcie doradcze otrzyma od 1 do 3 

partnerstw JST, mających pomysł na długofalową współpracę. Wśród wybranych 
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partnerstw znalazło się Partnerstwo „Razem dla Rozwoju”, które jest jednym z dwóch 

partnerstw w Polsce o charakterze międzywojewódzkim.  

Każdemu partnerstwu przyporządkowani zostali Doradcy Partnerstwa udzielający 

bezpośredniego, merytorycznego doradztwa strategicznego, moderujący i animujący 

proces współpracy oraz nadzorujący i koordynujący całość doradztwa dla partnerstwa.  

W ramach projektu Partnerstwa uzyskają dwa zakresy wsparcia, które zostaną 

dostarczone sekwencyjnie: najpierw komponent I, a po jego zakończeniu – komponent 

II. Zakresem komponentu I będzie doradztwo w planowaniu strategicznym kończące 

się produktami w postaci strategii terytorialnej oraz pakietu projektów kluczowych dla 

rozwoju obszaru partnerstwa. Pakiety projektów wynikające z dokumentów 

wypracowanych w ramach pilotażu powinny mieć preferencyjny dostęp do środków z 

polityki spójności UE na lata 2021- 2027. 

Zakresem komponentu II będzie doradztwo projektowe dla pakietu projektów 

przygotowanych przez Partnerstwa JST w ramach Komponentu I. Doradztwo dla 

Partnerstw jest świadczone przez ekspertów Związku Miast Polskich (ZMP), 

rozpoczęło się od listopada 2020 i potrwa do marca 2022 r. 
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- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

Nazwa  

projektu / 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji  

Cele Wskaźniki 

 

Cyfryzacja 
powiatowych 
zasobów 
geodezyjnych i 
kartograficznych 
powiatów: 
Czarnkowsko-
Trzcianeckiego, 
Pilskiego, 
Wągrowieckiego 
i Złotowskiego, 
termin realizacji: 
17.05.2017r. – 
31.12.2021r. 

Etapy realizacji 
projektu 
(harmonogram): 

1. Zakup sprzętu 
(serwery, 
komputery, 
dyski) – zad. 1 

2. Zakup 
oprogramowania 
w tym e-usług 
(pełna 
integracja) – 
zad. 5 

3. Konwersja bazy 
EGiB do postaci 
umożliwiającej 
generowanie 
gml – zad. 4 

4. Konwersja bazy 
GESUT do 
postaci 
umożliwiającej 
generowanie 
gml – zad. 3 

Zelektronizowanie 
danych 
geodezyjnych, 
konwersja baz 
danych, 
wprowadzenie e-
usług w zakresie 
baz geodezyjnych 

W ramach projektu zrealizowano wszystkie zaplanowane 
EFEKTY RZECZOWE (PRODUKTY). W wyniku jego 
realizacji Partnerzy projektu udostępnili on-line informacje 
sektora publicznego oraz usługi wewnątrzadministracyjne 
(A2A). 
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5. Szkolenia 
pracowników w 
tym służb 
informatycznych 
– zad. 8 

6. Skanowanie 
zasobów 
geodezyjnych – 
zad. 2  
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- Elektroniczna dokumentacja medyczna 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w    2020 r. 

Cele Wskaźniki 

 

Wyposażenie środowisk 
informatycznych wojewódzkich, 
powiatowych i miejskich 
podmiotów leczniczych w 
narzędzia informatyczne 
umożliwiające wdrożenie 
Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej oraz stworzenie sieci 
wymiany danych między 
podmiotami leczniczymi 
samorządu województwa 

Projekt jest realizowany w 
ramach Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-
2020 w ramach Osi 
priorytetowej 2 
„Społeczeństwo 
informacyjne”, Działania 2.1. 
„Rozwój elektronicznych 
usług publicznych”. 
W ramach porozumienia 
zawartego w dniu 21 grudnia 
2017roku pomiędzy 
Powiatem Wągrowieckim a 
Województwem 
Wielkopolskim z siedzibą 
Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Wielkopolskiego w 
Poznaniu w 2020roku zostało 
zrealizowane: 
- zakończona została 
dostawa Platformy 
Regionalnej e-Pacjent - 
uruchomienie Platformy 
umożliwi pacjentom 
elektroniczny dostęp do ich 
danych medycznych oraz 

Wytwarzanie i 
udostępnianie lokalnych 
usług elektronicznych w 
środowiskach IT 
podmiotów leczniczych i 
regionalnych usług 
elektronicznych 
korzystających z usług 
lokalnych; 
Wyposażenie uczestników 
projektu w zasoby 
infrastruktury sprzętowego i 
programowego 
przetwarzania danych, 
umożliwiające wytwarzanie 
i udostępnianie usług 
elektronicznych; 
Wyposażenie uczestników 
w jednorodnie 
funkcjonujący 
elektroniczny obieg 
dokumentów dla obsługi 
korespondencji 
zewnętrznej między 
uczestnikami oraz obsługę 
korespondencji 
zewnętrznej między 

W wyniku realizacji projektu 
wszystkie podmioty lecznicze 
dysponować będą 
infrastrukturą techniczną 
umożliwiającą bezpieczne 
wytwarzanie, przetwarzanie, 
przechowywanie  
i wymianę Elektronicznej 
Dokumentacji Medycznej 
(oraz innych elektronicznych 
dokumentów medycznych, 
przekraczających swoim 
zakresem EDM, co obejmuje 
również dokumenty 
zawierające meta dane takie 
jak obrazy, filmy, instrukcje, 
inne dokumenty związane z 
działalnością leczniczą); 
projekt przyczyni się od 
wyrównania szans wszystkich 
jego uczestników we 
wdrażaniu, realizacji i 
korzystaniu z usług 
elektronicznych, związanych  
z EDM oraz innych 
elektronicznych dokumentów 
medycznych 
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pozwoli rejestrować się do 
placówek medycznych online. 
- dokonano opłat 
eksploatacyjnych 
wynikających z realizacji 
umowy między Spółką 
Szpitale Wielkopolski Sp. z 
o.o. a Spółką INEA S.A. 
-dokonano zapłaty 
wynagrodzenia dla Spółki 
Szpitale Wielkopolski Sp. z 
o.o.  – pełniącą funkcję 
Inżyniera Kontraktu 

uczestnikami a Liderem 
Projektu, innymi 
podmiotami i organami 
publicznymi; 
Podniesienie poziomu 
bezpieczeństwa i 
sprawności 
funkcjonowania środowisk 
IT uczestników projektu dla 
potrzeb współpracy Lidera 
z tymi podmiotami przez ich 
doposażanie w zasoby 
infrastruktury sprzętowej 
realizujące usługi 
systemowe; 
Zbudowanie i eksploatacja 
usługi uwierzytelniania i 
autoryzacji dostępu do 
zasobów środowisk IT 
podmiotów leczniczych;  

przekraczających swoim 
zakresem EDM; 
projekt zapewni standaryzację 
wyposażania podmiotów 
leczniczych w zakresie 
dostępu do infrastruktury i 
zasobów niezbędnych do 
realizacji jego celów. 
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- Dzienny Dom Opieki Medycznej 

Nazwa  

projektu  

programu 

Krótki opis dotyczący realizacji  Cele Wskaźniki 

 

Program usług 
zdrowotnych i 
społecznych 
świadczonych w 
społeczności 
lokalnej 7 gmin 
powiatu 
wągrowieckiego 
dla 
niesamodzielnych 
osób starszych 

DDOM przyjął pierwszych 
pacjentów 20.08.2019 r. Oficjalne 
otwarcie odbyło się 11.09.2019 r. 
Zespół terapeutyczny kierowany 
przez Pielęgniarkę Kierownika 
Zespołu oraz Lekarza Geriatrę 
przygotował i nadzorował 
realizację dla każdego pacjenta 
indywidualnych planów 
terapeutycznych. Pacjenci 
otrzymują wsparcie w zakresie 
usług fizjoterapeutycznych (2 
fizjoterapeutów), 
psychologicznych (1 psycholog), 
terapii zajęciowej (1 terapeuta 
zajęciowy). Pacjenci korzystają 
również porad logopedy, 
dietetyka.  

Stworzenie dostępu w okresie 
01.08.2018 do 30.11.2020 na terenie 
powiatu wągrowieckiego, do 
skoordynowanego terytorialnie 
kompleksowego programu 
świadczenia wysokiej jakości, 
spersonalizowanych i 
zintegrowanych usług zdrowotnych i 
opiekuńczych, realizowanych w 
społeczności lokalnej, w ramach 
deinstytucjonalizacji opieki nad 
osobami zależnymi i adresowanego 
do 265 osób niesamodzielnych i ich 
opiekunów faktycznych;   

Liczba obiektów 
dostosowanych do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnościami; 
Liczba utworzonych 
obiektów w lokalnej 
społeczności – Dzienny 
Dom Opieki Medycznej; 
Liczba niesamodzielnych 
osób starszych 
doświadczających 
wykluczenia społecznego; 
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- Zdalna szkoła 

Nazwa  

projektu programu 

Krótki opis dotyczący realizacji  Cele Wskaźniki 

 

„Zdalna Szkoła – 
wsparcie 
ogólnopolskiej sieci 
edukacyjnej w 
systemie 
kształcenia 
zdalnego” Program 
Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 
2014-2020 
Działanie 1.1 
Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic 
w możliwości 
dostępu do 
szerokopasmowego 
internetu o wysokiej 
przepustowości. 

1.04.2020 r. Powiat Wągrowiecki 
złożył wniosek o dofinansowanie 
na zakup 40 laptopów wraz z 
oprogramowaniem i zestawami 
słuchawkowymi o wartości 
100.000,00 zł. 08.04.2020 r. 
otrzymał informację o 
pozytywnym jego rozpatrzeniu. 
3.06.2020 r. została zawarta 
umowa pomiędzy Powiatem 
Wągrowieckim a Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa na 
zakup sprzętu o wartości 
100.000,00 zł. Całkowita wartość 
projektu to 100.000,00 zł, co 
stanowi 100% dofinansowania.  

Umożliwienie uczniom, 
którzy nie posiadają sprzętu 
komputerowego udział w 
zdalnym nauczaniu w 
związku z wystąpieniem 
epidemii Covid-19.  

W dniach 16-20.04.2020 r. 
zakupiony sprzęt został 
przekazany do następujących 
placówek oświatowych, celem 
przekazania uczniom: 
- I Liceum Ogólnokształcące w 
Wągrowcu – 6 szt.  
- Zespól Szkół nr 1 w Wągrowcu – 
15 szt. 
- Zespól Szkół nr 2 w Wągrowcu - 
14 szt. 
- Zespól Szkół w Gołańczy – 2 szt. 
- Specjalny Ośrodek szkolno-
Wychowawczy w Wągrowcu – 1 
szt. 
- Młodzieżowy Ośrodek 
Socjoterapii w Gołańczy – 1 szt. 
- Wielofunkcyjna Placówka 
Opiekuńczo-Wychowawcza w 
Wągrowcu – 1 szt. Po 
zakończeniu nauki zdalnej, 
zakupiony sprzęt komputerowy 
będzie stanowił wyposażenie 
szkół na potrzeby 
przeprowadzania zajęć 
lekcyjnych. 
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- Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z 

powodu epidemii Covid-19 

Nazwa  

projektu programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji  

Cele Wskaźniki 

 

„Doposażenie szkół z 
terenu Powiatu 
Wągrowieckiego 
realizujących 
kształcenie zawodowe 
w sprzęt do nauki 
zdalnej z powodu 
epidemii Covid-19” jest 
realizowany w ramach 
Wielkopolskiego 
Regionalnego 
Programu 
Operacyjnego na lata 
2014‑2020,Poddziałanie 
8.3.1. Kształcenie 
zawodowe młodzieży – 
tryb konkursowy oraz 
tryb nadzwyczajny w 
zakresie epidemii 
COVID-19 – Tryb 
nadzwyczajny 
współfinansowany ze 
środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

Projekt dotyczy zakupu 90 sztuk 
komputerów (laptopów z 
oprogramowaniem) dla uczniów 
i nauczycieli do prowadzenia 
zajęć z zakresu kształcenia 
zawodowego w systemie 
zdalnym w związku z epidemią 
COVID-19 w czterech szkołach 
na terenie powiatu 
wągrowieckiego. 
 
Okres realizacji projektu: 
16.11.2020 r. – 31.12.2020 r. 
 
Całkowita wartość projektu: 
450.000,00 zł 
Kwota dofinansowania: 
382.500,00 zł, wkład własny 
Powiatu Wągrowieckiego 15%  
 

Umożliwienie prowadzenia 
zajęć z zakresu kształcenia 
zawodowego w systemie 
zdalnym w związku z 
epidemią COVID-19.  

 Sprzęt trawił do następujących 
placówek oświatowych: 
- Technikum im. Stanisława 
Mikołajczyka w Wągrowcu i 
Branżowa Szkoła I Stopnia im. 
Stanisława Mikołajczyka w 
Wągrowcu przy ZS nr 2 w 
Wągrowcu - 40 sztuk laptopów z 
oprogramowaniem,  
- Technikum nr 2 przy ZS nr 2 w 
Wągrowcu- 25 sztuk laptopów z 
oprogramowaniem,  
- Technikum przy ZS w Gołańczy 
- 25 sztuk laptopów z 
oprogramowaniem  
Po zakończeniu nauki zdalnej, 
zakupiony sprzęt komputerowy 
trafi do szkół jako wyposażenie. 
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- Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna 

Nazwa  

Projektu/programu 

Krótki opis dotyczący realizacji  Zakres, cel zadania 

- Rozbudowa ulicy 
Antoniewskiej w 
Skokach na 
odcinku od ulicy 
Rakojedzkiej do 
mostu na rzece 
Mała Wełna 
 

Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% 
dofinansowania na zadanie z 
Funduszu Dróg Samorządowych. 
Całkowita wartość zadania to: 431 
263,77 zł, z czego Dofinansowanie 
Fundusz Dróg Samorządowych – 2 
429 132,00 zł 
Miasto i Gmina Skoki: 853 095,89 
zł 
Powiat Wągrowiecki:                       
1 149 035,88 zł 
W dniu 21.12.2020 r. została 
podpisana umowa na wykonanie 
robót z firmą Kowalski 
Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą 
w Żninie. Wymagany termin termin 
wykonania przedmiotu umowy to 
30.08.2022. 

Po rozbudowie droga będzie posiadała następujące 
parametry:  
- Klasa drogi – Z (1,2),  
- Kategoria ruchu – KR2,  
- Obciążenie – 100 kN/oś,  
- Prędkość projektowa – Vp=40 km/h,  
- Szerokość pasa ruchu – 3,00m (3,25; 3,35 – poszerzenia na 
łukach),  
- Szerokość jezdni – 6,00 m (2x3m), 6,50m, 6,70m – 
poszerzenia na łukach,  
- Szerokość ciągu pieszo-rowerowego 2,65m. 
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych nastąpi do 
istniejących odbiorników, wraz z budową wpustów 
deszczowych, studni rewizyjnych oraz urządzenia 
podczyszczającego. Długość odcinka  – 1719m. 
Zadanie obejmuje również remont 6 skrzyżowań, budowę 2 
peronów autobusowych, przebudowę i budowę ciągu pieszo-
rowerowego zlokalizowanego po lewej stronie na całym 
odcinku, przebudowę oświetlenie ulicznego, budowę i 
przebudowę zjazdów, przebudowę lub zabezpieczenie kolizji z 
urządzeniami obcymi. Bezpieczeństwo ruchu zostanie 
zapewnione przez 
- odpowiednie oznakowanie poziome i pionowe wykonane z 
materiałów odblaskowych o wysokich parametrach 
technicznych 
- bariery ochronne,  
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- przed przejściami dla pieszych oraz wzdłuż krawędzi 
peronów przystankowych zastosowana zostanie kostka w 
kolorze żółtym z wypustkami (fakturą rozpoznawalną przez 
słabowidzących),  
- w celu poprawy bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych 
przewidziano dostosowanie wysokościowe chodników w 
rejonie przejść dla pieszych do krawędzi projektowanej jezdni 
(max wyniesienie +2 cm). 
 
 

 

- Powiatowy program ochrony środowiska 

Nazwa  

projektu / 

programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 2020r. Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

 
 

Program 
ochrony 

środowiska 

Organizacja konkursów ekologicznych – zakup 
nagród dla laureatów (4 800zł) 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
Powiatu  

  

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania 
lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 
(dotyczy lasów o pow. 21,31 ha - teren gminy  
Wągrowiec) 

Realizacja obowiązku 
nałożonego na Starostę 
ustawą o lasach 

  

Dotacje dla spółek wodnych w celu właściwego 
utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych 
(40 000zł) 

Właściwa gospodarka 
wodna na gruntach 
zmeliorowanych  

  

Program 
usuwania 
azbestu 

W roku 2020 nie realizowano zadania    
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Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami  

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami 

Rodzaj decyzji ilość 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 3 

Zmiany pozwoleń na wytwarzanie odpadów 1 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 1 

Zmiany zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

8 

Odmowa zmiany zezwolenia 2 

 

Decyzje w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza  

Decyzje w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza  

Rodzaj decyzji ilość 

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza  

2 

Zmiany pozwoleń na na wprowadzanie gazów i 
pyłów do powietrza 

3 

Zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia 
(z uwagi na emisję gazów i pyłów do powietrza  

42 

Decyzje określające wymagania z zakresu ochrony 
środowiska dla źródeł energetycznego spalania 
paliw o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW 

3 
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Decyzje w zakresie geologii  

Decyzje w zakresie geologii 

Rodzaj decyzji ilość 

Decyzje zatwierdzające dokumentację geologiczną 
złóż kopalin 

1 

Decyzje udzielające koncesji na wydobywanie 

kopalin 

 

Decyzje zatwierdzające projekt robót 

geologicznych 

13 

Decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno 
- inżynierskie 

2 

Decyzje zatwierdzające dokumentacje 
hydrogeologiczne 

4 

 

Rybactwo 

Wydawanie kart wędkarskich i rejestracja łodzi  

 ilość 

Wydawanie kart wędkarskich 348 

Rejestracja łodzi 42 
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Zezwolenia na usuwanie drzew (dotyczy terenów będących własnością gmin) 

 
Ilość wydanych 

decyzji 

Ilość drzew i 

krzewów objętych 

zezwoleniem 

Zobowiązanie 

rekompansacyjne 

Wielkość 

ustalonych opłat 

za usuwanie 

drzew 

Zezwolenia na 

usuwanie drzew 

42 

(28 decyzji z 

nasadzeniem, w 

tym 7 decyzji z 

opłatami) 

250 drzew 

680 m2 krzewów 

253 drzewa 

325 m2 krzewów 
175 497,00 zł 

Odmowa 

udzielenia 

zezwolenia na 

usuwanie drzew 

5 

 

Zezwolenie i 

odmowa 
6 

Zmiany decyzji 13 

Razem 61 
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Leśnictwo 

Opracowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu 

 Ilość ha 

Opracowanie uproszczonych planów urządzania 

lasu 

- 

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania 

lasu 

21,31 

Liczba wydanych zaświadczeń czy działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu: 931 

 

- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

 Krótki opis dotyczący realizacji w 

2020 r. 

Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

Roczny program 

współpracy 

Powiatu 

Wągrowieckiego  

z organizacjami 

pozarządowymi  

oraz innymi 

podmiotami 

Realizacja zadań publicznych przy 

współpracy organizacji 

pozarządowych wywiera znaczny 

wpływ na poprawę warunków życia 

mieszkańców powiatu. Rozległość i 

zakres działań, w jakie angażują się 

organizacje pozarządowe, społeczny 

charakter tych działań oraz 

Celem głównym 

programu jest 

kształtowanie 

demokratycznego 

ładu w środowisku  

lokalnym poprzez 

budowanie  

i umacnianie 

1. Liczba ogłoszonych otwartych 

konkursów ofert – 

 1 konkurs ofert, który został 

ogłoszony 15 listopada 2018r. a 

jego ostateczne rozstrzygnięcie 

nastąpiło 10 stycznia 2019r.,  
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prowadzącymi 

działalność 

pożytku 

publicznego na 

2020 rok 

wzrastający poziom realizowanych 

usług powodują, że organizacje 

powinny być postrzegane jako cenny 

partner jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Niezbędne jest włączenie podmiotów 

pozarządowych w system 

funkcjonowania powiatu na zasadzie 

równoprawnego partnerstwa. 

Program stanowi wzajemny obszar  

partnerski dla wszystkich organizacji 

pozarządowych i innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku 

publicznego wyrażających wolę 

współpracy w działaniach na rzecz 

Powiatu Wągrowieckiego i jego 

mieszkańców. 

W programie wskazano formy, zasady 

i zakres współpracy organów powiatu 

z organizacjami pozarządowymi w 

wymiarze finansowym i 

niefinansowym, a także priorytety 

zadań, których realizacja związana 

będzie z udzieleniem dotacji. 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o 

działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 

688 z późn. zm.) umożliwia 

partnerstwa 

między 

administracją 

publiczną i 

organizacjami 

pozarządowymi. 

2. Liczba  ofert złożonych w 

otwartym  konkursie ofert,  w tym 

liczba organizacji 

 - w konkursie ofert wzięły udział 

23 organizacje pozarządowe, które 

złożyły łącznie 39 ofert. 

3. Liczba zawartych umów na 

realizację zadania publicznego, w 

tym liczba organizacji 

- w trybie konkursowym i 

pozakonkursowym złożono łącznie 

54 oferty, z których dofinansowano 

42 zadania o charakterze 

powiatowym. 

- nie złożono ofert wspólnych. 

Zawarto 29 umów w trybie 

konkursowym i 13 umów  w trybie 

pozakonkursowym na wsparcie 

realizacji zadań publicznych na 

wsparcie realizacji 

5. Liczba  ofert złożonych w  trybie 

pozakonkursowym tzw. „małych 

grantów”, w tym liczba organizacji 

- 11 organizacji pozarządowych 

złożyło łącznie 15 ofert. 

9. Liczby projektów aktów prawa 

miejscowego konsultowanych z 

organizacjami pozarządowymi 
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organizacjom pozarządowym oraz 

uprawnionym podmiotom 

otrzymywanie dotacji w trybie 

pozakonkursowym- tzw. „małe granty” 

. 

- w 2019 roku skonsultowano 9 

projektów aktów prawa 

miejscowego. 

 

- Program profilaktyki HPV 

Nazwa 

projektu/ 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2020r. 
Cele Wskaźniki Uwagi 

„Program 

profilaktyki                 

w zakresie 

zakażeń wirusem 

brodawczaka 

ludzkiego HPV typ 

6, 11, 16, 18, 31, 

33, 45, 52 i 58                          

w powiecie 

Program dotychczas nie 

był realizowany w powiecie 

wągrowieckim. Z 

uzyskanych danych z 

przychodni znajdujących 

się na terenie powiatu 

wynika, że jest bardzo 

niska frekwencja osób 

szczepiących się przeciw 

Głównym celem programu 

jest poprawa profilaktyki 

pierwotnej                 w 

zakresie szczepień 

ochronnych  w celu obniżenia 

liczby osób zakażonych 

wirusem HPV, który może 

wywoływać raka szyjki 

macicy, raka sromu, raka 

1. W 2020 roku zaszczepiono 239 

dziewczynek z rocznika 2006  

(II dawka) oraz 231 dziewczynki                  

z rocznika 2007 (I dawka).     

     

Z uwagi na brak dostępności w 

2020 roku szczepionek Gardasil 9 

oraz                 stan epidemiologiczny 

COVID-19, planowane na ten rok 

Szczepienia przeciw 

wirusowi brodawczaka 

ludzkiego HPV, zostały 

przeprowadzone przez 

firmę „Edictum” Sp. 

z.o.o z Poznania w 

gabinetach 

pielęgniarek szkolnych 
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wągrowieckim                 

na lata 2018-

2022”. 

wirusowi HPV. Patrząc na 

poczynania samorządów 

ościennych oraz w kraju, 

Powiat Wągrowiecki 

postanowił dołączyć do 

grona samorządów, które 

aktywnie wspierają 

profilaktykę nowotworową 

w Polsce                        i 

zdecydował                               

o wprowadzeniu szczepień 

przeciw wirusowi 

brodawczaka ludzkiego. 

Frekwencja w sąsiednich 

samorządach pod 

względem wykonywanych 

szczepień wynosi ok. 50-

60%.                                

pochwy, raka odbytu                   

i brodawki narządów 

płciowych. Program zakłada 

ochronę przeciw  9 typom 

wirusa (6, 11, 16, 18, 31, 33, 

45, 52 i 58), które 

odpowiadają za ok. 90% 

przypadków raka szyjki 

macicy. 

Celem jest również 

wdrożenie profilaktyki 

polegającej na edukacji 

zdrowotnej społeczeństwa 

oraz szczepieniach 

ochronnych przeciwko 

wirusowi HPV dziewcząt z 

powiatu wągrowieckiego 

obejmujących kolejno 

następujące roczniki: 2005, 

2006, 2007, 2008, 2009. 

Zakłada się znaczący wzrost 

szczepienie                 II dawką 

dziewcząt z rocznika 2007 

odbędzie się w kwietniu 2021 roku. 

w powiecie 

wągrowieckim.                      
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świadomości i wiedzy wśród 

osób objętych programem. 

 

- Promocja zdrowia 

Nazwa 

projektu/ programu 

Krótki opis dotyczący realizacji 

w 2020r. 

Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

Promocja i ochrona zdrowia 1. Prowadzenie wykazu placówek 

medycznych działających na 

terenie powiatu wągrowieckiego 

mających podpisane umowy z 

Narodowym Funduszem Zdrowia 

w BIP. 

2. Wydawanie bezpłatnego 

Powiatowego Informatora 

Medycznego, który zawiera wykaz 

świadczeniodawców z terenu 

powiatu wągrowieckiego 

posiadających umowy z NFZ oraz 

jego coroczne aktualizowane. 

3. Spektakle teatralne w ramach 

programu profilaktyczno – 

teatralnego przedstawione przez 

Teatr „Kurtyna” z Krakowa. Główną 

tematyką przedstawień były: wpływ 

Propagowanie wśród 

mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego działań 

z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia. 

1. Liczba placówek 

medycznych działających 

na terenie powiatu 

wągrowieckiego. 

- w 2020 roku na terenie 

Powiatu Wągrowieckiego 

działało 86 placówek 

medycznych. 

2. Liczba oddanej krwi 

podczas 

przeprowadzonych  akcji 

krwiodawstwa 

 – w 2020 roku podczas 2 

akcji krwiodawstwa 

łącznie oddano 34,100 

litrów krwi. 
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Internetu na kształtowanie postaw 

społecznych, dzielenie na lepszych 

i gorszych, wrażliwość na krzywdę 

i szacunek do drugiej osoby, 

radzenie sobie                       z 

negatywnymi emocjami i agresją 

oraz umiejętność redukowania lęku            

w sytuacjach kryzysowych.  

4. Organizowanie  lub 

współorganizowanie badań 

mammograficznych. 

5. Organizowanie akcji 

honorowego oddawania krwi. 

7. Konkursy realizowane przy 

współpracy z : 

• ze szkołami z terenu powiatu 

wągrowieckiego. 
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- Pomoc prawna 

Nazwa 

projektu/ programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2019r. 
Cele 

Wskaźniki 

 
Uwagi 

Nieodpłatna Pomoc Prawna                    

w Powiecie Wągrowieckim 

Nieodpłatna Pomoc 

Prawna jest zadaniem 

zleconym 

z zakresu administracji 

rządowej, realizowanym 

przez Powiat Wągrowiecki  

w porozumieniu z 

Gminami: Damasławek, 

Gołańcz, Mieścisko, Skoki, 

Wapno, Miasto i Gmina 

Wągrowiec. 

W ramach systemu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej w powiecie 

wągrowieckim 

funkcjonowały trzy Punkty 

Nieodpłatnej Pomocy 

Prawnej: 

1. W punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej nr 1 

porady prawne udzielane 

były przez radców 

prawnych                            i 

Nieodpłatna pomoc 

prawna obejmowała:  

1. Poinformowanie osoby 

uprawnionej o 

obowiązującym stanie 

prawnym, 

 o przysługujących jej 

uprawnieniach lub   

o spoczywających na niej 

obowiązkach. 

2. Wskazanie osobie 

uprawnionej sposobu 

rozwiązania jej problemu 

prawnego. 

3. Udzielenie pomocy  

w sporządzeniu projektu 

pisma w sprawach,  o których 

mowa  

w pkt 1 i 2, z wyłączeniem 

pism procesowych w 

toczącym się postępowaniu 

przygotowawczym lub 

sądowym i pism w toczącym  

1. Liczba ogłoszonych  

otwartych konkursów 

ofert – 1 konkurs. 

2. Liczba ofert złożonych 

w otwartym  konkursie 

ofert ogłoszonym  

7  listopada 2019r., w 

tym liczba organizacji: 

- wpłynęły 3 oferty na 

realizację zadania 

publicznego – 

prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z 

nieodpłatną mediacją                          

i  edukacją prawną, 

- wpłynęły 2 oferty na 

realizację zadania 

publicznego – 

prowadzenie punktu 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego wraz z 
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adwokatów na podstawie 

umów zawartych z 

Powiatem Wągrowieckim. 

2. W punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej  nr 2 i nr 3 

porady prawne udzielane 

były przez organizację 

pozarządową wyłonioną               

w drodze konkursu ofert               

na podstawie umowy 

zawartej             z 

Powiatem Wągrowieckim. 

 

 

się postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

4. Sporządzenie projektu 

pisma o zwolnienie od 

kosztów sądowych lub 

ustanowienie pełnomocnika 

z urzędu w postępowaniu 

sądowym lub ustanowienie 

adwokata, radcy prawnego, 

doradcy podatkowego lub 

rzecznika patentowego  

w postępowaniu sądowo-

administracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc 

prawna nie obejmowała 

spraw: 

1. Podatkowych 

związanych  

z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

2. Z zakresu prawa celnego, 

dewizowego i handlowego. 

3. Związanych z 

prowadzeniem działalności 

gospodarczej,         

z wyjątkiem przygotowania 

do rozpoczęcia tej 

działalności. 

nieodpłatną mediacją i 

edukacją prawną. 

Ostateczne 

rozstrzygnięcie nastąpiło 

29 listopada  2019r. 

3. Liczba ofert 

wspólnych złożonych 

przez organizacje – nie 

wpłynęły oferty wspólne. 

 

4. Beneficjenci (osoby 

uprawnione do 

skorzystania z 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej)  

– udzielono łącznie                    

w 2020r. 903 porady 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej, w tym: 268 

porad w punktach NPP 

prowadzonych przez 

radców prawnych                         

i adwokatów oraz  635 

porady w punktach NPP 

prowadzonych przez 

organizację 

pozarządową. 
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2. Realizacja strategii przez jednostki organizacyjne  

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

Dane dla Raportu  o stanie  Powiatu Wągrowieckiego 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności/Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej  

nazwa 
projektu/programu 

krótki opis dotyczący  realizacji                      
w  2020 roku 

cele wskaźniki uwagi 

Strategia 
rozwiązywania 
problemów 
społecznych: 

    

w tym: Powiatowy 
program rozwoju 
pieczy zastępczej 
do roku 2021 

doskonalenie  i wspieranie   
systemu rodzinnej pieczy 
zastępczej poprzez:                                  
1. poprawę współpracy  przy 
realizacji zadań gmin i powiatu; 
2. lepszą współpracy  z sądami 
rodzinnymi; 
3. wzmocnienie roli podmiotów 
niepublicznych; 
4. usprawnieniu 
usamodzielnienia wychowanków; 
5. skutecznemu przekształceniu 
placówki opiekuńczo-
wychowawczej; 
6. utrzymaniu  liczby miejsc w 
rodzinnej pieczy zastępczej 
poprzez : 

funkcjonalny, adekwatny                           
do zaistniałych potrzeb, 
POWIATOWY SYSTEM 
PIECZY ZASTĘPCZEJ  
wzmacniany  poprzez: 
- wzrost wiedzy, umiejętności                        
i świadomości personelu 
merytorycznego 
współtworzącego system 
pieczy zastępczej w Powiecie 
Wągrowieckim ; 
- podniesienie jakości pracy 
organizatora rodzinnej pieczy 
zastępczej oraz osób 
prowadzących  rodzinne 
formy pieczy zastępczej; 
-  nawiązanie stałej i 
systematycznej  lokalnej sieci 

- ilość umieszczeń  w 
rodzinnych oraz 
instytucjonalnych formach  
pieczy zastępczej; 
- ilość nowych rodzinnych 
form pieczy ; 
- wysokość wsparcia 
fakultatywnego pieczy 
zastępczej; 
- wysokość nakładów  na 
wynagrodzenia , 
szkolenia, osoby do 
pomocy, rodziny 
pomocowe, inne formy 
pomocy; 
- ilość nowych rodzin   

zadania 
współfinansowane 
ze środków 
własnych powiatu, 
dotacji z gmin i 
powiatów , dotacji 
rządowych, 
środków UE 
WRPO 
uczestnicy - około 
350 osób 
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- poszukiwanie nowych 
kandydatów na rodziców 
zastępczych; 
- pełniejsze wykorzystanie 
potencjału  istniejących rodzin; 
- zwiększenie stabilności 
zatrudnienia; 
- stworzenie ścieżek rozwoju 
rodzinnych form pieczy 
zastępczej 
 

współpracy  z  lokalnymi 
organizacjami 
pozarządowymi, których 
działania dotyczą rodzinnej 
pieczy zastępczej ; 
- zapewnienie rodzinnym 
formom pieczy zastępczej   
adekwatnego  do potrzeb 
wsparcia; 
- wdrażanie 
rekomendowanych na 
poziomie krajowym 
standardów pieczy 
zastępczej. 

w tym: Powiatowy 
program działań  
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
na lata 2016-2020 
 

- umożliwienie uczestnictwa w 
turnusach rehabilitacyjnych, 
dostępność strony internetowej, 
kolportaż czasopism nt. 
niepełnosprawności, 
prowadzenie punktu   o prawach 
i uprawnieniach , dofinansowanie 
likwidacji barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu                   i 
technicznych, stwarzanie 
możliwości uczestnictwa w 
warsztatach terapii zajęciowej, 
działalność Zespołu do Spraw 
Orzekania o 
Niepełnosprawności; 

wyrównywanie  szans osób 
niepełnosprawnych,  
upowszechnianie informacji 
nt. niepełnosprawności,  
rehabilitacja społeczna i 
aktywizacja zawodowa 

- liczba uczestników 
turnusów 
- ilość udzielonych 
dofinansowań  
- wysokość nakładów na 
realizację zadań ; 
- ilość wniosków 
załatwionych negatywnie  
 

zadania 
współfinansowane 
ze środków 
PFRON oraz  
środków własnych 
powiatu, 
uczestnicy – koło  
250 osób 
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udzielanie wsparcia  poprzez 
uczestnictwo w programach 
celowych PFRON 

działalność na 
rzecz osób  w 
wieku senioralnym 

- wspieranie działań na rzecz  
integracji i solidarności 
międzypokoleniowej;  
- wspieranie aktywności 
społecznej, kulturalnej, 
rekreacyjnej i krajoznawczej 
seniorów 

uznanie  osób starszych  za 
znaczącą                   i 
wartościową   część zasobów 
społecznych  

-liczba  osób 
uczestniczących                   
w organizowanych 
ewentach  

środki własne 
powiatu; 
uczestnicy – 100 
osób 

 działalność na 
rzecz osób z grup 
wysokiego ryzyka 
socjalnego 

- upowszechnianie informacji o 
dostępnych formach wsparcia; 
- współpraca międzysektorowa ; 
- oddziaływania w ramach 
zespołów interdyscyplinarnych  
 

odbudowa/formułowanie 
przez osoby z kręgu 
wysokiego ryzyka socjalnego  
realistycznych celów  
życiowych  

- liczba klientów OIK; 
- liczba odbytych zespołów 
interdyscyplinarnych  

-w ramach  
działalności 
Ośrodka 
Interwencji 
Kryzysowej –150 
osób 

Program „Dobry 
start” 

- wypłata jednorazowego   
świadczenia  dla dzieci -  
uczniów szkół  w wieku 6-18 lat  

„wyprawka”  dla dzieci  
przebywających  w 
rodzinnych  i 
instytucjonalnych formach 
pieczy zastępczej  uczniów  
szkół podstawowych i 
ponadpodstawowych  

- nie dotyczy  Wartość 
finansowa  
programu: 43.701 
zł (dla  113 osób) 

Program 
Świadczenie 
wychowawcze 
500+ 

wypłata dodatku 
wychowawczego  dla dzieci 
przebywających  w rodzinnych i 
instytucjonalnych formach pieczy 
zastępczej  

- pomoc ekonomiczna dla 
dzieci  wychowujących się w 
rodzinnych formach pieczy  
zastępczej oraz placówce 
opiekuńczo-wychowawczej  

-nie dotyczy Wartość  
finansowa 
programu 
:683.163 zł ( dla 
113 osób) 

Program celowy 
Aktywny samorząd 

- pomoc osobom 
niepełnosprawnym  w uzyskaniu  
prawa jazdy; 

Wyeliminowanie lub 
zmniejszenie  barier 
ograniczających  
uczestnictwo  

- ankiety ewaluacyjne; 
- liczba beneficjentów 
pomocy  

Wartość 
przyznanej 
pomocy – 
355.938,97 zł  ; 
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- pomoc w zakupie i obsłudze 
sprzętu elektronicznego  
- utrzymanie sprawności 
technicznej wózka inwalidzkiego 
o napędzie elektrycznym; 
-pomoc w zakupie i utrzymaniu 
sprawności protezy kończyny ( III 
poziom jakości) 
- pomoc w uzyskaniu 
wykształcenia  na poziomie  
policealnym i wyższym  

niepełnosprawnych  
mieszkańców powiatu  w 
życiu społecznym                             
i zawodowym i w dostępie do 
edukacji  
 

Beneficjenci 
pomocy - 90 osób 

Program 
wyrównywania 
różnic między 
regionami III 
 
 

- likwidacja barier 
architektonicznych                   i 
zwiększenie  dostępności  
budynku Urzędu Gminy 
Wągrowiec oraz modernizacja i 
doposażenie Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Gołańczy 

Wyeliminowanie barier 
architektonicznych w budynku 
użyteczności publicznej,  
zwiększenie standardu  i 
funkcjonalności  pomieszczeń 
wtz Gołańcz  

- ilość  dostosowanych 
miejsc dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych; 
- ilość osób 
niepełnosprawnych 
korzystających z 
budynków 

Wartość  
przyznanej 
pomocy 
253.492,72 zł 
Beneficjenci 
pomocy około 150 
osób 

Moduł III Programu 
„Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji 
kryzysowych  
wywołanych 
chorobami  
zakaźnymi” 

- pomoc finansowa świadczona 
pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym, uczestnikom 
wtz, śds, sosw oraz innych 
wskazanych jednostek w okresie 
zawieszenia zajęć stacjonarnych 
związku z pandemią Covid 19  

zniwelowanie skutków  
zawieszenia zajęć w 
placówkach wspierających 
osoby  niepełnosprawne  

-ilość niepełnosprawnych 
beneficjentów  pomocy  

Wartość 
przyznanej 
adresatom 
pomocy 
finansowej  - 
230.000 zł 
Beneficjenci 
pomocy -153 
osoby  
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Moduł III Programu 
„Pomoc osobom 
niepełnosprawnym 
poszkodowanym w 
wyniku żywiołu lub 
sytuacji 
kryzysowych   
wywołanych 
chorobami  
zakaźnymi” 

- pomoc finansowa świadczona 
pełnoletnim osobom 
niepełnosprawnym, uczestnikom 
wtz, śds, sosw oraz innych 
wskazanych jednostek w okresie 
zawieszenia zajęć stacjonarnych 
związku z pandemią Covid 19 

zniwelowanie skutków  
zawieszenia zajęć w 
placówkach wspierających 
osoby  niepełnosprawne  

-ilość niepełnosprawnych 
beneficjentów  pomocy  

Wartość 
przyznanej 
adresatom 
pomocy 
finansowej  - 
138.000 zł  
Beneficjenci 
pomocy -138 
osób   

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

wyposażenie dzieci 
przebywających w rodzinnej i 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej  w sprzęt 
komputerowy –laptopy- dla 
realizacji nauki zdalnej  

umożliwienie realizacji 
obowiązku szkolnego w 
okresie nauki zdalnej  

- ilość dzieci  i młodzieży  Wartość projektu 
461.707,41 zł , 
Beneficjenci 
pomocy 151 osób  

„Projekt Stop 
Covid 
19.Bezpieczne 
systemy społeczne 
w Wielkopolsce” 
 

-wypłata dodatków/dopłat do 
wynagrodzeń pracowników 
etatowych i nieetatowych 
wykonujących pracę w 
bezpośrednim kontakcie  z 
osobami/rodzinami/klientami 
pomocy i integracji społecznej  
- zakup testów, doposażenie w 
środki ochrony indywidualnej, 
zakup sprzętu do zwalczania i 
zapobiegania covid, 
-poradnictwo specjalistyczne dla 
pracowników związane z pracą w 
warunkach epidemii 

zapobieganie, 
przeciwdziałanie                           
i zwalczanie COVID 19 

- ilość osób uprawnionych 
do dodatków; 
-ilość wykonanych testów 
- ilość osób zaopatrzonych                       
w środki ochrony  
osobistej 
- ilość osób korzystających                                               
ze wsparcia 
psychologicznego  

Grant w 
wysokości 
356.079,60 zł                        
dla jednostek: 
PCPR/PZON/OIK, 
WTZ  Gołańcz i 
Wągrowiec , POW 
Wągrowiec 
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b) Powiatowy Urząd Pracy: 

• Wykonanie zadań w 2020 roku 

 

W ramach realizacji zadań osłonowych związanych z łagodzeniem skutków 

bezrobocia, zrealizowano następujące działania:  

1. Rejestracja osób bezrobotnych – 2.230 osób, 

2. Rejestracja osób poszukujących pracy - 111 osób, 

3. Rejestracja osób niepełnosprawnych - 134 osoby, 

4. Wydawanie decyzji o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej, prawa do zasiłku, 

odmowie prawa do zasiłku, utracie statusu osoby bezrobotnej – ok 5.000 szt., 

5. Wydawanie decyzji dla osób podejmujących pracę i wykreślenia z tytułu 

niestawienia się – 1.530 szt., 

6. Wydawanie decyzji o dodatku aktywizacyjnym – 260 szt., 

7. Wydawanie zaświadczeń do urzędów, ZUS, sądu, policji, komorników, do 

emerytury i renty – ok 600 szt., 

8. Kompletowanie dokumentów w celu przyznania świadczeń z tyt. bezrobocia 

zgodnie z zakresem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do WUP 

– 60 osób, 

9. Wydawanie dokumentów zgłoszeniowych związanych z ZUS i Płatnikiem; 

- dok. zgłoszeniowe do ubezp. zdrowotnego i społecznego oraz z tytułu podjęcia 

pracy – 5.892 szt., 

- dok. zgłoszeniowe do ubezp. członków rodziny – 1.022 szt. 

10. Wydawanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych za 2019 r. – 

873 szt., 

11. Listy wypłat dla osób bezrobotnych:  

- zasiłki - 168 list, 

- stażyści i szkolenia – 78 list, 

- dodatki aktywizacyjne – 40 list, 

- listy korekcyjne indywidualne – 261 list, 

12. Weryfikacja raportów U-3 – cały rok 2020 r. – zbiegi tytułów ubezpieczenia w ZUS 

– 388 szt., 

13. Wydawanie list do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 89 szt., 

14. Wydawanie PIT-11 – 825 szt., 

15. Przygotowywanie dokumentacji do odwołań – 5 (decyzje utrzymane w mocy)  

16. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu działania Urzędu Pracy – 

wystawianie zaświadczeń i obsługa SEPI – 885 szt., 

17. Realizacja zadań antykryzysowych: obsługa 4760 wniosków przedsiębiorców i 

pracodawców oraz innych uprawnionych podmiotów. 
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• Zatrudnianie cudzoziemców  

W 2020 roku wydano 75 zezwoleń na pracę sezonową (w 2019 r. - 124), w tym 74 dla 

obywateli Ukrainy. Ponadto wpisano do ewidencji 835 oświadczeń o powierzeniu 

zatrudnienia cudzoziemcowi  w tzw. trybie uproszczonym (w 2019 r. - 1.408).  

Dla 94 stanowisk pracy w 26 ofertach (w 2019 r. - 134) przygotowano tzw. test 

rynku pracy dla pracodawców ubiegających się o zezwolenie wojewody na 

zatrudnienie obcokrajowców (postępowanie mające na celu stwierdzenie, czy możliwe 

jest zaspokojenie potrzeb pracodawcy bez korzystania  

z cudzoziemców). 

 

• Wydatki  

W 2020 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wydatkował rekordową kwotę 

środków finansowych – 38,1 mln zł. Większość wydatkowanych środków to realizacja 

zadań z zakresu Tarczy antykryzysowej i Tarczy branżowej.  

Ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego 

wydatkowano łącznie 34.785,0 tys. zł, z tego: 

• zadania z Tarczy antykryzysowej i branżowej – 27.991,2 tys. zł 

• aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  i KFS – 3.520,1 tys. zł 

• zasiłki dla bezrobotnych i inne obligatoryjne – 2.995,2 tys. zł 

• wydatki fakultatywne – 278,5 tys. zł 

W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku do przedsiębiorców działających na 

terenie naszego powiatu trafiło za pośrednictwem tut. PUP niemal 28 mln złotych w 

ramach tzw. Tarczy antykryzysowej i branżowej. 

 

 

• Tab.1 Szczegółowe zestawienie liczby wniosków i wydatków: 

Rodzaj wsparcia 
Liczba 

złożonych 
wniosków 

Wydatki w zł 

M      ż      –                                  ż       
                ę        (   .     ) 

3490 16.379.699,00 

              ż                     ż                                       
                         (   .       ) 

39 102.068,27 

  f                                                           
                       (   .      ) 

678 2.961.660,00 

  f                                             
(         ę       ) (   .      ) 

466 8.275.315,06 

  f                                             
(                            .) (   .      ) 

4 18.391,44 

  f                                        ę             
                        ( art. 15zze2) 

1 4.024,35 

                            ż (           ż   ) 82 250.000,00 

RAZEM 4760 27.991.158,12 

 

Wydatki z budżetu powiatu w 2020 roku – ogółem  3.297,8 tys. zł 
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- w tym Rozdział 85333 budżet  1.980,7 tys. zł 

   w tym 85156 skł. zdr. za bezrobotnych bez prawa do zasiłku  931,6 tys. zł 

 

Ogółem wysłano 12.788 zleceń płatniczych, otrzymano 1.629 zleceń płatniczych. 

Sporządzono  wnioski płatnicze dla projektu EFS PO WER V oraz  wnioski płatnicze 

dla projektu EFS WRPO V. 

 

Aktywizacja osób bezrobotnych w 2020 roku  

Działania zmierzające do aktywizacji zawodowej bezrobotnych zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu realizowane były w postaci usług i 

instrumentów rynku pracy. Szczególna sytuacja związana z pandemią, spowodowała, 

że działania aktywizacyjne były znacznie ograniczone. Wynikało to zarówno z 

ograniczenia działalności w wielu branżach, obaw natury zdrowotnej, jak i faktu 

przekierowania większości dostępnych środków finansowych na działania związane z 

łagodzeniem skutków epidemii. 

Do końca 2020 roku do Urzędu Pracy w Wągrowcu wpłynęło 699 ofert pracy, co w 

porównaniu  

z poprzednim rokiem dało spadek o 19,4% (168 ofert). Z ogólnej liczby ofert 26,3% 

(184 oferty) to oferty subsydiowane (w tym: 76 ofert na staż, 8- prace społecznie 

użyteczne) i 515 ofert pracy niesubsydiowanej. 

Poradnictwo zawodowe  

W 2020 roku – z uwagi na ograniczenia związane z epidemią – usługi poradnictwa 

zawodowego były znacznie ograniczone: udzielono dla 73 osób porad indywidualnych 

i grupowych oraz indywidulanych  informacji zawodowych z wykorzystaniem 

standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie 

lub zmianę pracy, w tym badanie kompetencji i uzdolnień zawodowych osobom                     

(w 2019 r. - 229 osób).  

Ponadto w 3 spotkaniach z zakresu poradnictwa zawodowego dla młodzieży 

uczestniczyły łącznie 32 osoby (w 2019 r. - 8 spotkań / 313 osób). Usługi były 

świadczone w sali PUP lub na terenie współpracujących szkół podstawowych                            

i ponadpodstawowych oraz MOW. Powyższe działania zostały zrealizowane na 

początku roku, przed ogłoszeniem stanu epidemii.  

W ciągu całego 2020 r. ustalono Indywidualny Plan Działania [IPD] dla 1.706 osób,                

w większości podczas kontaktów zdalnych (najczęściej telefonicznych). 

 

Pośrednictwo pracy  

W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu prowadził bieżącą współpracę z 1.130 

pracodawcami w celu promocji usług, pozyskiwania subsydiowanych                                              

i niesubsydiowanych miejsc pracy, zgłaszania oświadczeń i zezwoleń o powierzeniu 

pracy cudzoziemcowi i korzystania ze wsparcia KFS. Prowadzono e-mailing 
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informacyjny do pracodawców - 23 wysyłki materiałów informacyjnych i ogłoszeń                     

w ciągu 2020 r.  

W 2020 r. w celu inicjowania i organizowania kontaktów osób bezrobotnych                             

z pracodawcami skierowano do tych ostatnich 884 osoby (w tym na oferty 

niesubsydiowane - 559 osób i na oferty subsydiowane - 285 osób). Ponadto w ciągu 

całego ubiegłego roku zorganizowano 1 giełdę pracy / spotkanie z pracodawcą,                          

w których łącznie wzięło udział 9 osób. Na bieżąco wprowadzano i upowszechniano 

oferty pracy, ogłoszenia o naborach i konkursach na stronie internetowej.  

W 2020 r. z terenu powiatu wągrowieckiego przekazano do upowszechnienia 9 ofert 

do 54 innych urzędów pracy w kraju (w 2019r. przekazano 37 ofert do 5 urzędów). 

Natomiast z innych urzędów z kraju otrzymano do upowszechnienia w Powiecie 

Wągrowieckim  188 ofert pracy z 27 urzędów (w 2019r. otrzymano 182 ofert z 37 

urzędów).  

W ramach pośrednictwa pracy współpracowano w 2020 r. z 1 agencją zatrudnienia z 

Warszawy. Realizowano działania przy 1 ofercie pracy zgłoszonej z agencji, w tym 

były 3 spotkania rekrutacyjne  

z użyczeniem sali PUP. Agencja poszukiwała w 2020 r. kandydatów na stanowisko 

opiekun osoby starszej – 1. 

W 2020 r. promowano łącznie 8 projektów zewnętrznych skierowanych do różnych 

grup osób bezrobotnych z Powiatu Wągrowieckiego (bezrobotni powyżej 30 roku życia 

- 5 projektów, długotrwale bezrobotni – 1, kobiety – 1, niskie kwalifikacje - 2, bezrobotni 

powyżej 50 roku życia - 1, niepełnosprawni-1). 

Prowadzono współpracę z Punktem informacyjnym Funduszy Europejskich w Pile. 

Zorganizowano  

3 dyżury mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Piły w formie 

online. 

Kontynuowano współpracę z Wydziałem Badań i Analiz Rynku Pracy WUP Poznań 

przy badaniu potrzeb lokalnego rynku pracy (Barometr Potrzeb Kadrowych). Wspólnie 

z tym wydziałem WUP Poznań, przeprowadzono w formie online panel ekspercki 

Barometru Zawodów, prognozującego zapotrzebowanie pracodawców na konkretne 

zawody i profesje w 2021 roku. Ponadto w trakcie roku upowszechniano wyniki 

Barometru Zawodów 2020. 
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Nazwa 

projektu/programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji  

w 2020 roku 

Cele Wskaźniki Uwagi 

Aktywizacja osób 

młodych 

pozostających bez 

pracy 

 w powiecie 

wągrowieckim (V) 

 

 

 

• skierowanie na staż 2 
osób; 

• skierowanie na staż w 
ramach bonu stażowego 
13 osób; 

• przyznanie bonu 
szkoleniowego 1 osobie; 

• wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 27 
osobom; 

• skierowanie do pracy na 
refundowane stanowiska 
pracy 
 3 osób; 

• skierowanie do pracy w 
ramach prac 
interwencyjnych 5 osób; 

• wsparcie w ramach 
tarczy antykryzysowej 
związanej z COVID-19 
dla 386 przedsiębiorców i 
organizacji 
pozarządowych. 

• Zwiększenie 
możliwości 
zatrudnienia osób 
młodych  
w wieku 18-29 lat, 
zarejestrowanych  
w PUP Wągrowiec; 

• W związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 3 
kwietnia 2020 roku o 
szczegółowych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-
19, innych chorób 
zakaźnych oraz 
wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 
wsparciem w projekcie 
zostali objęci również 
przedsiębiorcy i 
organizacje 
pozarządowe, zgodnie 
z art. 15zzb, art. 15zzc 

• liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu; 

• liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

• liczba osób 
niepełnosprawnych; 

• liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

• liczba osób, które podjęły 
zatrudnienie po zakończonym 
udziale w projekcie; 

• liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
zwalczania lup 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19. 

Projekt 

realizowany  

w okresie  

01.01.2019-

31.12.2022 
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i art. 15 zze 
wspomnianej ustawy. 

Aktywizacja 

zawodowa osób 

bezrobotnych  

i poszukujących 

pracy  

w powiecie 

wągrowieckim (V) 

 

 

• skierowanie na staż 4 
osób; 

• skierowanie do pracy w 
ramach prac 
interwencyjnych 18 
osób; 

• wypłata jednorazowych 
środków na rozpoczęcie 
działalności 
gospodarczej 25 
osobom; 

• wsparcie w ramach 
tarczy antykryzysowej 
związanej z COVID-19 
dla 450 przedsiębiorców 
i organizacji 
pozarządowych. 

• Zwiększenie 
możliwości 
zatrudnienia osób 
powyżej  
29 roku życia, 
zarejestrowanych  
 w PUP Wągrowiec 

• W związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 3 
kwietnia 2020 roku o 
szczegółowych 
rozwiązaniach 
związanych z 
zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-
19, innych chorób 
zakaźnych oraz 
wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 
wsparciem w projekcie 
zostali objęci również 
przedsiębiorcy i 
organizacje 
pozarządowe, zgodnie 
z art. 15zzb, art. 15zzc 
i art. 15 zze 
wspomnianej ustawy. 

• liczba osób, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu 
programu; 

• liczba osób długotrwale 
bezrobotnych; 

• liczba osób 
niepełnosprawnych; 

• liczba osób o niskich 
kwalifikacjach zawodowych; 

• liczba osób po 50 roku życia, 

• liczba osób, które podjęły 
zatrudnienie po zakończonym 
udziale w projekcie; 

• liczba osób objętych 
wsparciem w zakresie 
zwalczania lup 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19. 

Projekt 

realizowany  

w okresie  

01.01.2019-

31.12.2022 
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c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

1. W ramach programu "Aktywna tablica" zakupiono 5 laptopów do nauki zdalnej za 

kwotę 17500 zł , z tego 14000 tys. stanowiły środki zewnętrzne; /termin grudzień 2020/; 

2. wyposażono pracownię komputerową (sala 203) w 16 urządzeń terminalowych dla 

uczniów oraz stanowisko komputerowe dla nauczyciela i serwer wraz                                            

z oprogramowaniem za kwotę 34.566,90 zł /zakup zrealizowano w grudniu 2020 r./ 

Nowy sprzęt zastąpił wysłużone komputery z 2007 r. 

3. Wymieniono stolarkę  okienną i drzwiową w piwnicy zabytkowej części budynku. 

Poprawiono w ten sposób walory estetyczne, zmniejszono straty ciepła będące 

efektem nieszczelnych okien i drzwi. Koszt usługi wraz z towarem to 44.808,30 zł 

/modernizację zakończono w drugiej połowie grudnia 2020 r/; 

4. Wykonano remont parkietu w 4 salach lekcyjnych oraz częściowo w sali 

gimnastycznej. Koszt remontu 18.293 zł /remont wykonano w sierpniu 2020 r./; 

5. Przeprowadzono kompleksowy remont 2 sal lekcyjnych 101 i 108, których stan 

wizualny znacząco odstawał od pozostałych izb lekcyjnych /koszt remontu: 23.948,10 

zł /remont przeprowadzono późną jesienią 2020 r./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy: 

Nazwa projektu/ 
programu 

Krótki opis 
dotyczący 

realizacji w 2019 
roku 

Cele Wskaźniki Uwagi 

„Wolontariat 

sposobem na 

samodoskonalenie” 

*warsztaty                 
z psychologiem 
*warsztaty                         
z doradcą 
zawodowym 
*wycieczki 
zawodowo- 
poznawcze 
*kurs animatora 
kultury 
*kurs pierwszej 
pomocy  

* Wspieranie młodych ludzi w zakresie rozwoju 

kompetencji społecznych. 

 *Przekazanie uczestnikom kompleksowej 

wiedzy i umiejętności pozwalających na rozwój 

zawodowy i planowanie kariery. 

* Celem programu jest kształtowanie 

charakterów uczniów według systemu wartości. 

*Wszechstronny rozwój realizowany poprzez 

pracę na rzecz innych osób, kształcenie sfery 

duchowej, moralnej, społecznej, kulturalnej i 

estetyczne. 

*Dobro drugiego człowieka, troska i 

zaangażowanie w czynienie dobra stają się 

priorytetowe w realizacji programu- potrzeby 

innych są podstawą wszystkich działań 

wychowawczych- wszelkie zabiegi 

wychowawcze mają za zadanie pomóc w 

Ilość 
uczniów 

biorących 
udział w 

projekcie - 
24 
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osiągnięciu dojrzałości społecznej, 

emocjonalnej, zawodowej.  

* Celem jest aktywizowanie młodzieży w celu 

działań na rzecz środowiska lokalnego. 

Zwiększenie wrażliwości młodzieży na potrzeby 

innych. 

*Tworzenie więzi między uczniami/ 

nauczycielami a środowiskiem lokalnym; 

* Rozwijanie empatii i rozumienia 

* Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej 

aktywności; 

* Poszerzanie wiedzy uczniów w dowolnie 

wybranej dziedzinie; 

*Inspirowanie młodzieży do aktywnego 

spędzania czasu wolnego; 

* Kreowanie twórczej atmosfery w szkole, 

sprzyjającej samorealizacji i poszerzaniu 

własnych zainteresowań; 

* Nabycie doświadczeń                           

umiejętności społecznych; 

* Kształtowanie umiejętności działania 
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zespołowego; 

* Współdziałanie uczniów i wzajemne 

wspieranie się; 

* Kształtowanie postaw prospołecznych i 

obywatelskich 

* Współdziałanie z organizacjami społecznymi i 

młodzieżowymi; 

* Organizowanie w szkole pomocy uczniom 

napotykającym trudności 

 w nauce, w życiu rówieśniczym                                     

i rodzinnym. 

 

 

e) Zespół Szkół w Gołańczy: 
 

Nazwa 

projektu / 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2020  
Cele 

Wskaźniki 

 
Uwagi 

„Kreatywni mogą 
więcej” 

Działania 
upowszechniające projekt: 
przeprowadzenie przez 
ambasadora platformy 
eTwinning szkoleń dla 

Cel: 
upowszechnienie i 
ewaluacja projektu 
”Droga do Europy - drogą 
ku lepszej przyszłości” 

Uczestnicy: 
uczniowie 
realizujący 
projekt oraz 
środowisko 

Realizacja styczeń – 
luty 2020 r. 
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nauczycieli w celu 
zapoznania z 
wykorzystaniem 
w procesie edukacji 
platformy eTwinning, 
realizacja projektu 
„Kreatywni mogą więcej” na 
platformie eTwinning  we 
współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. K. Nowaka 
w Dąbrówce k.Poznania 
oraz ze szkołami 
międzynarodowymi, 
zorganizowanie „Wieczoru z 
pizzą” 
 

lokalne i 
użytkownicy 
platformy 
eTwinning 

Projekt „Cyfrowa 
Szkoła 
Wielkopolsk@ 
2020” 
współfinansowany 
ze środków EFS, 
realizowany w 
ramach WRPO na 
lata 2014-2020 
(Oś Priorytetowa 
8 – Edukacja, 
Działanie 8.1, 
Poddziałanie 
8.1.3) 

Projekt realizowany  
od 12.03.2018 r. 
 do 31.12.2022 r. 
W roku 2020 szkoła 
zrealizowała podprojekty 
pn. Ligi przedmiotowe 
(język polski, język 
angielski, fizyka, geografia, 
matematyka, historia) oraz 
Klasy akademickie 

Cel:  
- instalacja Wi-Fi w 
szkole 
- doposażenie szkoły w 
sprzęt komputerowy 
- podniesienie poziomu 
umiejętności w zakresie 
IT poprzez łączenie 
tradycyjnego nauczania z 
nowoczesnymi środkami 
przekazu opartymi na 
systemie teletransmisji 
przy zachowaniu 
maksymalnej 
interaktywności 
 

Uczestnicy 
wsparcia w 
ramach 
podprojektu 
pn. Ligi 
przedmiotowe: 
6 nauczycieli 
oraz 46 
uczniów 
oraz 
podprojektu 
pn. Klasy 
akademickie: 
1 nauczyciel, 
26 uczniów 

Realizacja projektu do 
31.12.2022 r. 
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„Praktyki 
zagraniczne we 
Włoszech szansą 
na rozwój 
zawodowy” w 
ramach Programu 
Erasmus+, Akcji 
1. Mobilność  
osób uczących 
się i kadry w 
ramach 
kształcenia 
zawodowego - 
2020-1-PL01-
KA102-079748 
 

1.Wyjazd  grupy uczniów z 
opiekunami na 4-
tygodniowe praktyki 
zagraniczne do Włoch do 
Rimini  

2. Uczestnikami praktyk 
zagranicznych jest grupa 18 
uczniów Technikum w  
zawodach: technik żywienia 
i usług gastronomicznych, 
technik hodowca koni, 
technik rolnik, technik 
agrobiznesu. W czasie 
pobytu w Rimini opiekę nad 
uczniami będzie sprawować 
2 opiekunów.  

2. 2-tygodniowe szkolenia 
zawodowe w Rimini dla 4 
nauczycieli przedmiotów 
zawodowych.   
 

Cel: 

a) podniesienie 
kompetencji zawodowych 
uczniów dostosowanych 
do aktualnych potrzeb 
rynku pracy oraz rozwój 
kompetencji kluczowych, 

b) podniesienie 
kompetencji zawodowych 
nauczycieli dotyczących 
wiedzy  
i umiejętności 
praktycznych związanych 
z funkcjonowaniem i 
wdrażaniem nowych 
rozwiązań 
organizacyjnych, 
technologicznych w 
przedsiębiorstwach w 
branży gastronomicznej i 
rolniczej, poznanie 
specyfiki pracy w 
rzeczywistych warunkach 
branży związanej z 
nauczanym zawodem  
 

Uczestnicy: 
18 uczniów 
6 nauczycieli 

Realizacja w 
terminie: 28.12.2020- 
27.09.2022 

Całkowita kwota 
dofinansowania wynosi: 
56.328 EUR 
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f) Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu 

L.p. Nazwa zadania 
(remont, inwestycja) 

Całkowita 
wartość 
zadania 

Wartość i źródła 
pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

Jednostka miary (np. km, mb, szt…) 

1.  Doposażenie bazy dydaktycznej 
informatycznej  

258 640,98 Środki własne – 37 606,99  
Środki Rady Słuchaczy-
9533,99 
W ramach projektu „zdalna 
szkoła wsparcie  OSE  w 
systemie kształcenia 
zdalnego”- 37 500,00 
Śr. w ramach projektu 
„doposażenie szkół z ter. 
Powiatu Wągrowieckiego 
realizującego kształcenie 
zawodowe zdalne z powodu 
epidemii COVID-19”- 
160 000,00 
Śr. z dotacji celowej 
„Aktywna tablica” - 
14 000,00 

- monitory, komputery, projektory, 
drukarki,  kamery, projektory, 
urządzenie do ochrony Internetu na 
serwer , tablice interaktywne, laptopy, 
telewizor, aparat fotograficzny CANON 
- licencje  Windows i Office 
  

3. Uzupełnienie pozostałego 
sprzętu i mebli 

31 655,00 środki własne - 20 276,68 
środki Rady Słuchaczy -
11 378,32 

- krzesła uczniowskie, biurka,  stoły 
uczniowskie, szafy, fotele do biurek, 
- niszczarki, klimatyzator, stoły 
tenisowe, foliarka, gilotyna, bigówka, 
drabina, suszarki do rąk kieszeniowe, 
pistolet elektryczny do malowania, 
maszynka do cięcia glazury, wiertarko- 
wkrętarka   

4. Wymiana hydrantów 
wewnętrznych   

4 400,00  Środki własne 4 szt – m-c  luty 2020 
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5. Pokrycie częściowe dachu 
budynku warsztatowego papą 
termozgrzewalną  

29 089,50 Środki własne 600 m2 – m-c lipiec 2020 

6. Naprawa pokrycia dachowego 
typu namiot na sali 
gimnastycznej po uszkodzeniu  
przez silny wiatr 

58 294,62 Środki otrzymane z 
odszkodowania (ubezp. 
mienia od zdarzeń 
losowych) 

1 dach z pokrycia namiotowego 

7. Wymiana podłoża ze sztucznej 
trawy na sali gimnastycznej z 
pokryciem namiotowym 

99 919,05 Środki własne 800 m2 

8. Remont pomieszczeń 
księgowości z wymiana mebli  

8 980,00 Środki własne -4480,00 
Środki Rady Słuchaczy -
4 500,00 
 

- zakup towaru i mebli, a prace 
wykonane przez  własnych 
pracowników 

7. Uzupełnienie ogrodzenia  wokół 
szkoły oraz zagospodarowanie 
terenów zielonych(ławki, 
”kawiarenka pod chmurką” 

23 629,00 Środki własne - 15 000,00 
Środki Rady Rodziców -
8 000,00 

- zakup towaru,roślin, a prace 
wykonane przez  własnych 
pracowników 

8. Odnowienie ścian świetlicy, 
klatki schodowej, niektórych sal 
dydaktycznych oraz biura kier. 
gospod. i wicedyrektora  

7 697,00 Środki własne - zakup towaru, a prace wykonane 
przez  własnych pracowników 

9. 
 

Zakup i montaż kotła gazowego 
w pomieszczeniach 
Powiatowego zespołu do spraw 
orzekania o stopniu 
niepełnosprawności  

10 455,00 Środki własne - 1 kocioł BROTJE PWHC 24 

 

g) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 
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Nazwa projektu programu 
Krótki opis dotyczący realizacji w 

2019 
Cele Wskaźniki 

Projekt „CZAS ZAWODOWCÓW 

BIS – zawodowa Wielkopolska”  

 Projekt realizowany przy 

współpracy z Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego i 

Politechniką Poznańską; Projekt 

zakłada następujące formy 

wsparcia:  

- płatne staże dla uczniów  

- doradztwo zawodowe  

- udział w laboratoriach  

- szkolenie dla nauczycieli 

- zdobycie doświadczenia 

zawodowego przez uczniów 

oraz zdobycie umiejętności 

praktycznych 

- zapoznanie się z lokalnym 

rynkiem pracy 

-liczba uczniów biorących 

udział w stażach 20 uczniów 

technikum w zawodach 

ekonomista, hotelarz i 

informatyk 

- laboratoria były 

zaplanowane, ale ze 

względu na epidemię nie 

odbyły się  

 

Program Erasmus +”Art. For All” i 

„Call to Skills” 

Realizacja podstaw programów w 

wersji on line: wirtualne spotkanie 

koordynatorów oraz uczestników 

projektu; współpraca 

międzynarodowa nad opracowaniem 

wspólnego logo. 

- integracja społeczności 

międzynarodowej 

- kształtowanie znajomości 

językowych i ich doskonalenie 

- poszerzenie tolerancji 

międzykulturowych 

- doskonalenie umiejętności 

pracy z nowoczesnymi te 

- opiekun - jeden nauczyciel 

- w +”Art. For All” 24 uczniów 

-  Call to Skills” 21 uczniów 
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Projekt etwinning „Spil Planet” - Koncepcją projektu było połączenie 

zabawy i nauki poprzez 

wykorzystanie gamifikacji. Głównym 

założeniem było umożliwienie 

uczestnikom projektu wejścia w 

interakcję poprzez współpracę na 

platformie TwinSpace i 

wykorzystanie technologii 

komunikacyjno-informacyjnych. 

współpraca ze szkołami z Turcji, 

Grecji i Ukrainy 

kształtowanie umiejętności 

współpracy w 

międzynarodowych grupach,  

- wspólne opracowanie 

słowniczka niemieckiego w 

formie e-booka , 

- poznanie zwrotów 

idiomatycznych i przysłów w 

języku niemieckim,  

nagranie filmików obrazujących   

-rozbudzenie zainteresowania i 

zwiększenie motywacji do 

poszerzania wiedzy itp. 

- jeden nauczyciel  

- 7 uczniów 

- Projekt uzyskał Krajową i 

Europejską Odznakę Jakości 

Projekt Nowe Horyzonty Edukacji 

Filmowej 

udział młodzieży w ramach NHEF w 

projekcjach kinowych oraz dyskusje 

na temat obejrzanych filmów, 

analiza i wyciąganie wniosków 

- poszerzanie humanistycznej 

wiedzy filmowej 

- jeden nauczyciel  

- 50 uczniów z klas 

pedagogicznych z 

rozszerzonym językiem 

polskim 

Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 

2020 

Projekt realizowany przy współpracy 

z Ministerstwem Sportu  i Turystyki, 

Samorządem Województwa 

Wielkopolskiego oraz Starostwem  

Powiatu Wągrowieckiego.  

Projekt zakłada organizację zajęć 

szkolnego klubu sportowego dla 

uczniów szkoły. 

- rozwijanie sportu poprzez 

wspieranie przedsięwzięć z 

zakresu upowszechniania 

sportu dzieci i młodzieży   

- zajęcia prowadzi trzech 

nauczycieli wychowania 

fizycznego łącznie dla 48 

uczniów, każdy realizuje 70 

jednostek w roku 
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Projekt „Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolska@ 2020” 

Projekt realizowany  przy 

współpracy z Samorządem 

Województwa Wielkopolskiego oraz 

Starostwem  Powiatu 

Wągrowieckiego. 

 Projekt „Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolska@ 2020” 



83 

 

IV. Oświata i edukacja 
 

1. Wydział Oświaty Kultury i Sportu  

 

Organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach  

w Polsce w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 określała ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe, a także Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i przepisy 

wykonawcze do tych ustaw.  

Przepisy prawa oświatowego nakładają na organy państwa i jednostek samorządu 

terytorialnego obowiązek zapewnienia wykonania konstytucyjnego prawa obywateli do 

bezpłatnej nauki poprzez zagwarantowanie każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej 

odpowiednich warunków do kształcenia się. Ponadto dzieci i młodzież mają prawo do 

wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Działania oświatowe mają 

także na celu wspomaganie wychowawczej roli rodziny, umożliwienie pobierania nauki oraz 

opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz szczególnie 

uzdolnionymi. 

Powiat na bieżąco wywiązywał się z zadań organu prowadzącego określonych  w art. 10 

ustawy Prawo oświatowe, tj: zapewnione zostały odpowiednie warunki do kształcenia 

 w szkołach i placówkach oświatowych, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki. Wykonane zostały remonty obiektów szkolnych i zadania inwestycyjne. 

We wszystkich szkołach i placówkach zapewniono obsługę administracyjną, finansową  

i organizacyjną. Sukcesywnie doposażano szkoły i placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt 

niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-

profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. 

Powiat zapewnił także warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym.  

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwałą nr XX/165/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku 

ustaliła plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, włączając w niego założoną uchwałą 

nr XX/165/2020 z 24 czerwca 2020r. Branżową Szkołę II stopnia dla Dorosłych, wchodzącą                    

w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, co jest wynikiem nieustannego poszerzania                                    

i dostosowywania oferty edukacyjnej do zmieniających się potrzeb uczniów, jak  

i rynku pracy. Wprowadzono także zmianę w zakresie wzoru wniosku o udzielenie dotacji, 

informacji miesięcznej stanowiącej podstawę naliczenia dotacji oraz rozliczania otrzymanej 

części dotacji, a także rocznego rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół i placówek 

oświatowych, uchwalając uchwałę nr XX/167/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie 
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zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół  

i placówek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 

 i wykorzystania. 

Rok 2020 był rokiem wyjątkowym i trudnym z powodu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa 

SARS-CoV-2 oraz choroby COVID-19. Ustawą z dnia 2 marca 2020 roku  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 

(Dz. U z 2020 poz. 374 ze zm.)  wprowadzano przepisy i rozwiązania które miały znaczący 

wpływ na przeorganizowanie systemu szkolnictwa. Szkoły i placówki, zgodnie  

z kolejnymi nowelizacjami rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przechodziły w hybrydowy system nauczania, bądź 

całkowicie zawieszały stacjonarną naukę wprowadzając metody i techniki kształcenia na 

odległość. Zarząd Powiatu wspierał dyrektorów w realizacji zadań udostępniając środki ochrony 

osobistej takie jak przyłbice czy maseczki oraz płyn do dezynfekcji.  

Pomimo ograniczeń, dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną zapewniali uczniom  

i wychowankom możliwość nauki oraz wsparcia w systemie zdalnym. 

W szkołach i placówkach zrealizowano ramowy program nauczania przewidziany dla 

poszczególnych klas, w miarę możliwości przeprowadzono również zaplanowane wcześniej 

konkursy i wydarzenia. Programy Ministerstwa Cyfryzacji i Urzędu Marszałkowskiego pozwoliły 

na zakup laptopów do nauki zdalnej i przekazanie ich potrzebującym uczniom powiatowych 

jednostek.  

W roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 powiat wągrowiecki realizował zadania 

oświatowe poprzez prowadzenie szkół ponadpodstawowych: 

1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu, 

2. Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu, 

3. Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego w Wągrowcu, 

4. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu, 

5. Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy, 

6. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy, 

7. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Antoniewie, 

8. Bursy Szkolnej nr 1 w Wągrowcu, 

9. Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Wągrowcu, 

10. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wągrowcu. 
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W roku szkolnym 2019/2020 do szkół/placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki 

uczęszczało 3101 uczniów i słuchaczy uczących się w 144 oddziałach. 

Typ    szkoły Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły dla młodzieży 

Technikum 1356 51 

Liceum ogólnokształcące  762 27 

Branżowa szkoła I stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

466 17 

Razem  2584 95 

 Szkoły dla dorosłych 

Liceum ogólnokształcące 141 5 

Szkoła policealna  89 6 

Razem 230 11 

 Szkoły specjalne dla 

młodzieży 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 23 3 

Branżowa szkoła I stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

63 6 

Szkoła podstawowa specjalna 164 26 

Liceum specjalne 37 3 

Razem 287 38 

Razem wszystkie typy  3101 144 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z SIO 30.09.2019. 

 

W roku szkolnym 2020/2021 do szkół/placówek prowadzonych przez powiat wągrowiecki 

uczęszczało 3000 uczniów i słuchaczy uczących się w  139 oddziałach. 

 

Typ    szkoły 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Szkoły dla młodzieży 

Technikum 1320 49 

Liceum ogólnokształcące  801 28 
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Branżowa szkoła I stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

414 15 

Razem  2535 92 

 Szkoły dla dorosłych 

Liceum ogólnokształcące 125 5 

Szkoła policealna  74 5 

Razem 199 10 

 Szkoły specjalne dla młodzieży 

Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy 24 3 

Branżowa szkoła I stopnia/zasadnicza szkoła 

zawodowa 

45 6 

Szkoła podstawowa specjalna 158 25 

Liceum specjalne 39 3 

Razem 266 37 

Razem wszystkie typy  3000 139 

 

 

KADRA NAUCZYCIELSKA 

W rok szkolnym 2019/2020 w szkołach prowadzonych przez powiat pracowało 414 nauczycieli 

i wychowawców, w tym  203 dyplomowanych,  113 mianowanych, 77 kontraktowych, 17 

nauczycieli stażystów i 2 bez stopnia awansu.  

Natomiast rok 2020/2021 przedstawia się następująco: 404 nauczycieli, w tym 208 

dyplomowanych, 113 mianowanych, 76 kontraktowych, 5 stażystów, 4 bez stopnia awansu. 

 

R E A L I Z A C J A  P O W I A T O W E G O  P R O G R A M U  

W S P I E R A N I A  UC Z N I Ó W  U Z D O L N I O N Y C H  
 

MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA DALSZEGO ROZWOJU UCZNIA 
 

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie uchwała Rady Powiatu Wągrowieckiego  

Nr X/73/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie Powiatowego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Wągrowiecki, zmieniona uchwałą nr IX/69/2019 z dnia 29 maja 2019 roku.  
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Uchwalony przez radę powiatu program stwarza możliwość udziału naszej młodzieży, 

naturalnie na koszt powiatu, w różnych zajęciach, pozalekcyjnych, pozaszkolnych czy też  

w projektach edukacyjnych organizowanych przez wyższe uczelnie. 

Na jego realizację wydatkowano kwotę 67500 zł. 

 

NAGRODA STAROSTY WĄGROWIECKIEGO DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW I 
MATURZYSTÓW 

 

W minionym roku szkolnym Nagrody Starosty Wągrowieckiego w łącznej kwocie 6700 

zł otrzymała dziesiątka maturzystów z najwyższymi wynikami z egzaminu maturalnego. Przyznał 

je Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.  

Stypendium Starosty za pierwszy semestr roku 2019/2020 w łącznej kwocie 19400 zł 

otrzymało 39 uczniów, natomiast za drugi semestr 2019/2020 nagrody przyznano 82 uczniom, 

a ich wysokość łącznie to 41400 zł. 

 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu   

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2020 roku liczy 20818 woluminów w inwentarzu 

podstawowym, 205 w inwentarzu nośników elektronicznych,    871 w inwentarzu broszur, 204 

w inwentarzu czasopism oprawnych. Ogółem zakupiono 1025 woluminów, a w darze otrzymano 

219 woluminów. 

 Wypożyczalnia książek beletrystycznych i książek popularnonaukowych 

 Wypożyczenia Czytelnicy 

zarejestrowani 

Odwiedziny 

2020 rok 24705 623      7136 

Czytelnia   

 Odwiedziny Książki 

udostępnione 

na miejscu 

Czasopisma Czasopisma 

oprawne 

 2020 rok 446 318 457 65 
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu pracuje w systemie bibliotecznym SOWA SQL, 

który umożliwia samodzielne zapisanie się do Biblioteki przez użytkownika w katalogu on-line, 

ponadto system drogą    e-mailową informuje czytelnika o przedłużeniu książek, a także terminie 

zwrotu wypożyczonych materiałów.        

Wypożyczenia i czytelnicy on-line 

 Prolongaty on-line Liczba operacji logowania 

  2020 rok 693 

 

3088 

 

 Odsłony strony Internetowej Biblioteki – 17739 

Użytkownicy korzystający ze strony Internetowej Biblioteki  - 4621 osób 

Wykonane sesje - 8314 

W 2020 roku przeprowadzona została selekcja i skontrum księgozbioru.           

 W związku  z epidemią zostały wprowadzone udogodnienia dla starszych czytelników jak m.in. 

dowóz książki do domu, książka na telefon. Działalność Biblioteki zgodnie                                                          

z rekomendacjami Biblioteki Narodowej została zawieszona względem jednostek  z którymi 

współpracujemy m.in. Dzienny Dom Seniora, ORW „WIELSPIN”, MOW w Antoniewie. 

 

 W ramach działalności kulturalno - oświatowej w 2020  roku zostały zorganizowane 

następujące spotkania:                                                 

-  „Spotkania z literaturą” – głośne czytanie połączone z aktywizacją seniorów - współpraca 

z Dziennym Domem Seniora w Wągrowcu –           6 spotkań, 120 uczestników   

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 2 spotkania,         19 uczestników                    

- „O sporcie…w książkach”- zajęcia z elementami biblioterapii  z młodzieżą                                  

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 11 uczniów 

- „Kobieta w innych kulturach” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą                            

z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie – 13 uczniów 

- Spotkanie z Jerzym Paluchem – „Legendy Powiatu Wągrowieckiego” –   25 uczniów ZS 

nr 2 w Wągrowcu 

- Szkolenie bibliotekarzy powiatu wągrowieckiego – 15 osób 
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- „Przystanek biblioteka”- Pinokio C. Collodi – zajęcia z dziećmi kl. III SP nr 2 w Wągrowcu 

– 21 uczniów 

- Narodowe Czytanie – „Balladyna” Juliusza Słowackiego – 17 osób 

- Zakazane spotkanie – „Spotkanie z Brzechwą” – minispektakl – „Kaczka Dziwaczka” oraz 

gry i zabawy aktywizujące podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy                          

w Wągrowcu – 27 osób 

 

Działalność on-line: 

- Konkurs fotograficzny – „Pokaż swoje klimatyczne miejsce do czytania” 

- „Klimat na czytanie” – film z udziałem bibliotekarzy prezentujący klimatyczne miejsca do 

czytania w powiecie wągrowieckim – promocja książek związanych z powiatem 

wągrowieckim. 

- Akcja czytelnicza – „Przeczytam 52 książki w 2020 roku” – 76 osób 

- Udział w akcji „gaszynchallenge” – pomoc chorym dzieciom 

- Udział w akcji „Załóż szpilki i pomóż dzieciom chorym na raka” 

 

Posty on-line utworzone przez bibliotekarzy PBP w Wągrowcu podczas pracy zdalnej                          

i udostępnione na facebooku Biblioteki: 

1. cykl „Czytaj i oglądaj”: 

       - filmy na Sylwestra,  

       - Nicolas Sparks,  

       - Andrzejkowy wieczór filmowy 

2. cykl „Promocja literatury”: 

        - Szydełkowanie, 

        - Kup kup – propozycje pod choinkę, 

        - Kreatywność dzieci, 

        - Piernikowe szaleństwo, 

        - Boże Narodzenie.     

3. cykl „Wspomnień czar”: 

        - spotkanie autorskie z Magdaleną Witkiewicz, 

        - Tydzień Zakazanych Książek. 

 

Inne zajęcia podczas pracy zdalnej pracowników: 

- uzupełnianie deskryptorów w rekordach książek wymaganych przez Bibliotekę Narodową, 
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- wybór nowości wydawniczych i zakup do Biblioteki, 

- opracowanie nowych procedur dla czytelników i użytkowników w okresie pandemii, 

- edycja zakładki nowości na stronie internetowej Biblioteki, 

- ujednolicanie i  uzupełnianie haseł przedmiotowych w katalogu Biblioteki, 

- koordynowanie pracy Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej Bibliotece, 

- wybór lektur na 2021 rok – plan czytelniczy dla Dyskusyjnego Klubu Książki, 

- przygotowanie propozycji imprez kulturalno-oświatowych na 2021 rok,  

- uzupełnianie kroniki Biblioteki, 

- korekta rekordów w Bibliografii Regionalnej, 

- oprawa graficzna materiałów na media społecznościowe i stronę internetową Biblioteki, 

- wprowadzanie artykułów z gazet do kartoteki zagadnieniowej, 

- przeglądanie stron internetowych pod kątem przygotowania postów, wyboru nowości 

czytelniczych, imprez kulturalno-oświatowych, 

- przygotowanie scenariusza zajęć dla młodzieży, 

- przygotowanie zajęć dla seniorów i zapoznanie się z literaturą przedmiotu dotyczącą demencji 

i innych dysfunkcji osób starszych. 

 

 Od września 2011 roku w Ośrodku Rehabilitacji Wypoczynkowym „WIELSPIN” 

utworzyliśmy punkt biblioteczny. Punkt jest czynny w każdy wtorek przez cały rok 

kalendarzowy. Aktualnie punkt jest zawieszony    w związku z epidemią. 

 Odwiedziny Czytelnicy 

zarejestrowani 

Wypożyczenia 

 

2020 rok 168 60 319 

Współpracujemy z Dziennym Domem Seniora w Wągrowcu, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-

Wypoczynkowym „WIELSPIN”, Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie, 

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Wągrowcu oraz przedszkolami i szkołami.    

 

3. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu  

 

     Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu przy ul. Kcyńskiej 48 to placówka zapewniająca opiekę                   

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa 

dysponuje 83 miejscami. 
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Baza placówki:  

pokoje dla wychowanków z łazienkami: 3-os. - 27, 2-os. - 1 

pokój do nauki: 1 

aneks kuchenny na potrzeby wychowanków: 1 

pralnio-suszarnia dla potrzeb wychowanków: 1 

świetlice: większa – 1, mniejsze – 2 

sala do prac plastycznych: 1 

pokój wychowawców: 2 

portiernia: 1 

pomieszczenia do zajęć sportowych: 2 

blok żywieniowy: kuchnia z zapleczem magazynowym i stołówką 

pralnia: 1 

pomieszczenie warsztatowe: 1 

kotłownia (gazowa): 1 

blok administracyjny: 4 pomieszczenia biurowe (dyrektor, sekreatariat, główna księgowa, 

intendent). 

Zatrudnienie: ogółem – 15 pracowników / 15 eteatów, w tym: 

• kadra pedagogiczna – 5 (w pełnym wymiarze godzin, w tym dyrektor) 

• administracja – 2 (referent, główna księgowa) 

• obsługa – 8 (intendent, kucharz, pomoce kuchenne, portier, robotnik do prac lekkich, 

robotnik gospodarczy). 

Wychowankowie uczęszcali do następujących szkół wągrowieckich:  

− I Liceum Ogólnokształcące,  

− Zespół Szkół nr 1,  

− Zespół Szkół nr 2,  

− uczniowie innch szkół - spoza Wągrowca -  skierowani przez szkoły macerzyste do 

Centrum Kształcenia  Zawodowego w Wągrowcu w celu odbycia kursu dokształcającego 

w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (czas trwania kursu: 4 tygodnie).    
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V.  Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu 

1. Zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego 

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują dofinansowywanie 

imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym oraz dofinansowywanie działalności                          

w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury. W 2020 roku dofinansowano następujące imprezy, 

których cele i zasięg kwalifikowały je jako ponadgminne: 

1. Etap Powiatowy XXI Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – pokryto koszty zakupu  

art. papierniczych w celu przygotowania etapu powiatowego konkursu w kwocie 393,30 

zł,  

2. II Powiatowy Konkurs Językowy pt.: „English is easy, English is fun” – ufundowano 

nagrody rzeczowe dla laureatów oraz zakupu materiałów (art. piśmien.) na konkurs na 

kwotę 499,75 zł, 

3. XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy w Wągrowcu – pokryto koszty usługi 

współorganizacji imprezy dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 500,00 

zł, 

4. Warsztaty historyczne dla uczniów szkół średnich w Muzeum byłego niemieckiego obozu 

zagłady Kulmhof w Chełmnie, w celu poznania historii powiatu oraz społeczności 

żydowskiej  

w powiecie – pokryto koszty przejazdu osób w kwocie 1.100,00 zł, 

5. XI Powiatowych Targów Edukacyjnych – pokryto koszty wydania opinii dot. 

zabezpieczenia medycznego imprezy masowej w kwocie 123,00 zł, 

6. Wyróżnienie najlepszych studentów Oddziału Zamiejscowego w Wągrowcu 

Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej Milenium, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku 

akademickim 2019/2020 – ufundowano nagrody rzeczowe dla studentów na kwotę 

1.137,00 zł, 

7. 58. Konkurs Sztuki Ludowej Pałuk – ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów 

konkursu  

na kwotę 500,00 zł, 

8. Nagroda „STACH” dla najlepszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej Powiatu 

Wągrowieckiego w roku szkolnym 2019/2020 – pokryto koszty zakupu statuetki „STACH”   

w kwocie 200,00 zł, 



93 

 

9. Pokrycie części kosztów publikacji książki „Z kart wągrowieckiego harcerstwa – biografie 

tych, którzy odeszli na wieczna wartę” , wydanej z okazji 100-lecia harcerstwa na 

ziemiach Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 1.500,00 zł, 

10. Impreza kulturalna w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji koncertu „Chcemy 

być sobą”, na którym zagrano na żywo utwory muzyczne wykonane przez Panią 

Magdalenę Kudyk na kwotę 1.000,00 zł, 

11. Wydruk książek pt.: „Ziemia nieobiecana” – antologia prozy, wydanych w ramach 

współtworzenia obchodów 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w kwocie 

3.000,00 zł, 

12. Przygotowanie do druku, drukowanie oraz wydanie książki pt; „Mówię o sobie ciszą”                   

w ramach współtworzenia obchodów 43. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego                  

w kwocie 3.000,00 zł. 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                   

w zakresie kultury i tak w 2020 roku dofinansowanie otrzymały: 

1. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Społeczność żydowska powiatu 

wągrowieckiego”  

w kwocie 1.797,00 zł, 

2. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu na realizację zadania pn.: „Konkurs recytatorski "Okolica poetów - 

Przybyszewski - Węklarowa - Szatkowski” w kwocie 2.100,00 zł, 

3. Stowarzyszenie im. Adama z Wągrowca Wspieramy Nasze Talenty – na realizację 

zadania  

pn. "Audycje muzyczne dla przedszkoli powiatu wągrowieckiego" w kwocie 5.503,00 zł. 

Powiat wągrowiecki dofinansował również prace konserwatorskie, restauratorskie przy 

zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie powiatu wągrowieckiego. 

Ww. dofinansowania udzielone zostały na podstawie uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego 

Nr XLVI/354/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu 

Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk. z 2018r., poz. 7381 ze zm). W 2020 roku dofinansowanie 

przyznano: 
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1. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie 

pn. „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła jedno 

przęsło nawy głównej kościoła parafialnego pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku” na 

kwotę 10.000,00 zł, 

2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadania pn. 

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod 

wezwaniem  

św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie- Etap III” na kwotę 30.000,00 zł. 

  

Działalność kulturalna Ogniska Pracy Pozaszkolnej: 

W roku 2020, pomimo ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, zrealizowano 

zdecydowaną większość przedsięwzięć ujętych w planie pracy Ogniska Pracy Pozaszkolnej, 

także tych dotyczących organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży wynikających ze statutu 

placówki oraz zadania  wyznaczone przez organ prowadzący. 

Należą do nich: 

GRAJ MUZYKA ! 2020-XV POWIATOWY KONKURS WOKALISTÓW 

(25.01.2020 r.) 

Konkurs miał na celu prezentację indywidualnych umiejętności wokalnych uczestników, 

a także porównanie poziomu pracy z uczniem uzdolnionym artystycznie w różnych placówkach 

oświaty i kultury. Laureatom konkursu Ognisko umożliwiło występy 

w ramach przedsięwzięć kulturalnych  w Powiecie Wągrowieckim i poza nim. 

W tym roku szkolnym, w konkursie, który  tradycyjnie inauguruje akcję feryjną organizowaną 

przez OPP, wystąpiło 60. młodych wokalistów. 

AKCJA FERYJNA „ZIMA 2020” 

Akcja feryjna prowadzona była w okresie od 25.01  do 7.02. 2020 r., a polegała na 

zorganizowaniu przez OPP, we współpracy z dyrektorami szkół ponadpodstawowych,  zajęć 

rekreacyjno-sportowych w salach gimnastycznych ZS nr 1, ZS nr 2, ZS w Gołańczy oraz I 

Liceum Ogólnokształcącego w Wągrowcu. W ramach akcji OPP zorganizowało m.in: XV 

Powiatowy Konkurs Wokalistów „Graj Muzyka! (25.01)  , 

Warsztaty instrumentalno-wokalne (27.01- w ZS w Gołańczy), Gry rekreacyjno-sportowe (27.01- 

w ZS nr 2),Turniej Drużyn Uniwersalnych (29.01-w ZS nr 2), Feryjny kurs tańca towarzyskiego 

(29.01- w auli I LO), Zimowy konkurs karaoke (31.01- w Mieścisku), 
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XIV Feryjny Turniej Piłki Halowej (3.02- w ZS nr 1), Zimowy Turniej Siatkarski Drużyn 

Mieszanych (5.02 w ZS nr 2) 

KLEKS- IX POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI SZKÓŁ 

DLA  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

(22.02.2020 r.) 

„Kleks”, to realizowane po raz dziewiąty przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół 

podstawowych Powiatu Wągrowieckiego mające rozbudzić zainteresowanie dzieci polską 

poezją współczesną i kulturą żywego słowa. 

W tym roku do konkursu przystąpiło 52. uczestników 

„MIĘDZY WIERSZAMI”- XIII POWIATOWY TURNIEJ   RECYTATORSKI   (7.03.2020 r.) 

Honorowym  patronem turnieju jest Stanisław Przybyszewski, twórca epoki literackiej zwanej 

Młoda Polską , który w latach 1884-1889 uczęszczał do wągrowieckiego gimnazjum (dzisiejsze 

I LO w Wągrowcu).W konkursie uczestniczyła młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz 

uczniowie klas VII i VIII. , a samo przedsięwzięcie służyło popularyzacji współczesnej poezji 

polskiej. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 59. uczestników, którzy wystąpili w dwóch 

kategoriach: turniej recytatorski i konkurs poezji śpiewanej. 

WITRYNA-XXII POWIATOWE KONFRONTACJE SZKOLNYCH ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH I 

TANECZNYCH.(4.04.2020 r.) 

Pomimo zaawansowanych prac nad organizacją „Witryny 2020”, która miała się odbyć 

4.04.2020 r., ze względu na zagrożenie epidemią, Konfrontacje zostały odwołane.  

W roku szkolnym 2020 OPP  wspierało także , w formie promocji twórczości, zakupu 

niezbędnych rekwizytów, pracę 15. kół zainteresowań skupionych w Ognisku   (6 

instrumentalno-wokalnych, 3 taneczne, 3 –teatralne, 2 sportowe, 1 recytatorskie). 

 

 

2. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu obejmują tworzenie warunków dla rozwoju kultury 

fizycznej i sportu w powiecie. W 2020 roku dofinansowywano imprezy sportowe i 

przedsięwzięcia o zasięgu ponadgminnym organizowane w celu upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych., również różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia 

uczestników imprez. Były to m. in.: 
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1. IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 

300,00 zł, 

2. Powiatowy Turniej Piłki Halowej OSP z terenu Powiatu Wągrowieckiego - ufundowano 

puchary na kwotę 390,00 zł, 

3. Konkurs Strzelecki w ramach organizacji „Biegu Niezłomnych” – ufundowano nagrody 

rzeczowe dla laureatów na kwotę 160,00 zł, 

4. XVII Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – ufundowano medale i puchary, 

opracowano grafikę i druk broszury oraz zakupiono art. spożywcze na kwotę 1.971,67 zł, 

5. Ufundowano nagrodę rzeczową dla Pana Artura Glapy za sukcesy i godne 

reprezentowanie Powiatu Wągrowieckiego w startach w Super Enduro w kwocie 500,00 

zł, 

6. Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla dzieci i młodzieży z roczników 2007-2011 pn.: 

„EURO CUP” – pokryto koszty zakupu medali na kwotę 1.102,08 zł, 

7. Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy „O Złotą Wieżę” – ufundowano nagrody 

rzeczowe wraz z kosztem dostawy w kwocie 306,70 zł, 

8. Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy – pokryto koszty zakupu medali sportowych  

na kwotę 393,60 zł, 

9. Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka – pokryto koszty zakupu pucharów  

na kwotę 250,00 zł, 

10. Turniej Szachowy 52 Lato na Pałukach – ufundowano puchary  oraz koszty 

współorganizacji Turnieju na kwotę 148,00 zł, 

11. Mistrzostwa Polski Jachtów Sterowanych Radiem  - ufundowano nagrody rzeczowe  

dla uczestników oraz pokryto koszty zakwaterowania uczestników z zagranicy kwotę 

1.500,00 zł, 

12. Zawody w Sportach Obronnych Kobylec 2020 – pokryto koszty zakupu pucharów oraz 

nagród rzeczowych na łączna  kwotę 840,00 zł, 

13. Puchar Ligi w Gołańczy - pokryto koszty zakupu pucharów na kwotę 300,00 zł, 

14. Turniej Strzelecki – Strzelanie Niepodległościowe o Puchar Starosty Wągrowieckiego - 

pokryto koszty zakupu pucharów na kwotę 500,00 zł, 

15. Ufundowano nagrody dla zawodniczek z Powiatu Wągrowieckiego - zdobywczyń I, II i III 

miejsca  na Mistrzostwach Polski Młodzików w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15 w Nowym 

Tomyślu na kwotę 1.447,00 zł, 
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16. Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką – pokryto koszty zakupu pucharów na kwotę 195,00 

zł, 

17. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej – ufundowano nagrody rzeczowe w kwocie 

250,00 zł 

18. Wydarzenie sportowe pn.: Bicie Rekordu Polski w Rzucie Lotką - ufundowano nagrodę 

rzeczową dla sportowca oraz pokryto koszty usł. gastronomicznej w łącznej  kwocie 

607,00 zł, 

19. Finał Finałów „Lotką w COVID” tj. pojedynek miedzy Mistrzem powiatu Wągrowieckiego  

a czołowym zawodnikiem Europy w grze w Darta, zorganizowane w celu ufundowania 

maseczek ochronnych dla szpitala w Wągrowcu - zakupiono tarcze, do której sportowcy 

rzucali lotki   

oraz usługi gastronomicznej dla uczestników wydarzenia w łącznej  kwocie 658,20 zł, 

20. Turniej Halowej Piłki nożnej Ochotniczych Starzy Pożarnych Województwa 

Wielkopolskiego 

 w Grodzisku Wielkopolskim – pokryto koszty udziału (opłaty wpisowe) drużyn OSP  na 

terenie powiatu wągrowieckiego w Turnieju w kwocie 1.199,98 zł, 

21. Memoriał im. prof. Kobielskiego w Żerkowie – pokryto koszty przewozu reprezentacji 

Powiatu Wągrowieckiego w kwocie 766,80 zł, 

22. Memoriał im. M. Głuszka - pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu 

Wągrowieckiego  

w kwocie 1.114,56 zł. 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                   

w zakresie kultury fizycznej i sportu i tak w 2020 roku dofinansowanie otrzymały. 

1. Miejski Klub Sportowy "NIELBA" Wągrowiec – na realizację zadania pn.: „Szkolenie 

Sportowe Seniorów, Juniorów sekcji piłki ręcznej oraz mecz o Puchar Starosty 

Wągrowieckiego” na kwotę 9.800,00 zł, 

2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu - na realizację zadania  

pn.: „XXX TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN OSIEDLOWYCH - MUNDIALITO” na 

kwotę 4.000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Sportowe „Szkwał” w Kamienicy - na realizację zadania pn.: „Gimnastyka 

2020” w kwocie 4.670 zł,  

4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu - na realizację zadania  

pn.: „Pożegnanie lata z TPD - LATAWIEC" w kwocie 3.500 zł – zwrot części dotacji 
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pobranej  

w nadmiernej wysokości w kwocie 17,85 zł, 

5. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek – na realizacje zadania pn.: „Regionalne Zawody  

w Skokach przez Przeszkody - XVIII Memoriał Angeliki Jach” w kwocie 10.000 zł, 

6. Pokryto koszty udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki w Programie „Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z porozumieniem  

nr 114/SKS/2020 zawartym w dniu 27 stycznia 2020 roku pomiędzy Powiatem 

Wągrowieckim  

a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLKA” w kwocie 2.500,00 zł. 

 

3. Zadania z zakresu turystyki 

Zadania z zakresu turystyki obejmują tworzenie warunków dla rozwoju turystyki w powiecie.                   

W 2020 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu ponadgminnym, 

organizowane w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci, młodzieży                        

i dorosłych: 

1. Spływ Kajakowy "Zimowa Wełna 2020" – pokryto koszty usługi noclegu dla uczestników 

spływu kajakowego w kwocie 500,00 zł, 

2. Pierwszy Powiatowy Gwieździsty Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – ufundowano 

nagrody rzeczowe dla uczestników rajdu rowerowego w kwocie 500,00 zł. 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                           

w zakresie turystyki oraz różne opłaty i składki; i tak w 2020 roku opłacono składkę członkowską 

na rzecz Klastra Turystycznego oraz dofinansowanie otrzymało: 

1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu  na realizację zadania  

pn.: „Wycieczki z TPD 2020” w kwocie 3.000,00 zł, 

2. opłacono I i II transzę składki członkowskiej Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski  

w Wielkopolsce” w 2020 r. zgodnie z Uchwałą XII/76/2015 Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 25 listopada 2015 roku w łącznej kwocie 4.264,00 zł. 

 

Klaster Szlaku Piastowskiego 

Turystyczna trasa znana pod nazwą Szlak Piastowski jest najstarszą tego typu trasą w Polsce, 

a jej przebieg łączy najważniejsze obiekty i zabytki naszej historii związanej z początkami 

państwa polskiego. Jest to szlak turystyczny o niepowtarzalnych walorach historycznych                      
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i edukacyjnych. Już w XIX wieku niektóre z obiektów tego szlaku były odwiedzane przez 

turystów. 

Szlak Piastowski jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw – wielkopolskiego 

i kujawsko-pomorskiego. Głównymi miejscowościami na trasie przebiegu Szlaku są Poznań, 

Gniezno, Strzelno i Kruszwica. Szlak Piastowski jest szlakiem kulturowym o niezwykłych 

walorach edukacyjnych. Treści wyznaczające szlak są rozpoznawalne, poznawane w toku 

nauczania już na poziomie szkolnictwa podstawowego. 

W 2011 roku zawiązała się inicjatywa mająca na celu uporządkowanie obiektów na Szlaku 

Piastowskim – silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie                                        

i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały                

z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywniej działalności na obszarze 

funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji przebiegu 

Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd  

nie były objęte omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt. Zamiast 

charakterystycznej ósemki, obecna koncepcja przewiduje dwie trasy: wschód-zachód (od 

Lubinia do Włocławka) oraz północ-południe (od Łekna do Kalisza), z punktem przecięcia              

w Gnieźnie. Bez wątpienia trasa taka staje się bardziej spójna, jej związek z Piastami jest 

zdecydowanie czytelniejszy, a jednocześnie zyskuje ona na atrakcyjności. 

Dotychczasowy zakres prac Rady Programowo –Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego: 

1.Weryfikacja historyczna- audyt w 2011 roku, ustalenie nowej przestrzeni Szlaku 

Piastowskiego, ograniczonej cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii 

Piastów 

2.Weryfikacja turystyczna– I audyt w roku 2012 oraz II audyt w roku 2013,ustalenie, iż Szlak 

Piastowski kojarzy się z obszarem dwóch województw, tj. wielkopolskiego i kujawsko-

pomorskiego.  

3. Rozróżnienie dwóch typów obiektów szlaku: 

- gwarantowane-(pozytywny wynik audytu historycznego i turystycznego), 

- aspirujące(konieczny pozytywny wynik audytu historycznego oraz określony czasookres na 

spełnienie wszystkich warunków audytu turystycznego). 

W dniu 22 października 2014r. w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie samorządowe  

 w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego oraz List 

intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego. Wśród sygnatariuszy Porozumienia – jednostek samorządu terytorialnego 
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województwa wielkopolskiego zlokalizowanych na obszarze Szlaku Piastowskiego, był m. in. 

Powiat Wągrowiecki. Tym samym, zgodnie z zapisami ww. dokumentu, Powiat Wągrowiecki: 

1. przyjął i zaakceptował efekty prac Rady Programowo Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego 

powołanej w roku 2011 przez marszałków województw wielkopolskiego i kujawsko – 

pomorskiego, m. in. fakt wyznaczenia nowej przestrzeni Szlaku Piastowskiego w sensie 

geograficznym i historycznym, 

2. zadeklarował wolę podjęcia wszelkich starań mających na celu poprawę stanu i dostępu do 

obiektów Szlaku Piastowskiego zgodnie z obszarem działania danej jednostki samorządu 

terytorialnego, 

3. postanowił uczestniczyć w koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego, poprzez realizację wspólnego zadania pn. „Koordynacja Szlaku 

Piastowskiego  

na terenie województwa wielkopolskiego”, 

4. stwierdził, że liderem wszelkich działań mających na celu wdrożenie idei wspólnej koordynacji 

Szlaku Piastowskiego jest Powiat Gnieźnieński, 

5. zadeklarował wolę przekazywania od roku 2015 dotacji celowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego  

na realizację zadania pn. „Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa 

wielkopolskiego”. 

Kwota przeznaczona na realizację zadania dla poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego została określona w odniesieniu do ilości i rangi obiektów Szlaku Piastowskiego 

zlokalizowanych na obszarach ich działania.  
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3. Zadania z zakresu promocji 

 

  Rok 2020 był rokiem trudnym w większości dziedzin życia. Z racji panujących obostrzeń 

związanych z zagrożeniem epidemiologicznym prawie wszystkie spotkania, inicjatywy czy 

imprezy zostały odwołane, jak np. jubileuszowa XX Gala Nagrody Powiatu Wągrowieckiego 

Złota Pieczęć.  

 Powiat wągrowiecki w swoich promocyjnych działaniach wspierał wiele instytucji czy 

organizacji pozarządowych. Z działań promocyjnych należy wymienić imprezy oraz uroczystości 

organizowane i współorganizowane oraz współfinansowane przez powiat wągrowiecki. 

Corocznie jest ich kilkadziesiąt. W roku 2020 odbyły się: 

 

• Bezpieczny i MotoPomocny Motocyklista - szkolenie z MotoPomocnymi 

 

• IX Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych „Kleks 2020” 

 

• XIII Powiatowy Turniej Recytatorski „Między Wierszami” 
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• etap powiatowy XXIV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce 

 

 

• mini zawody w rzucie lotką do tarczy 
 

 
 
 

• XXX Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych "MUNDIALITO" 
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• akcje honorowego oddawania krwi, 

 
 

• rajd rowerowy „Powiatowa Setka” pn.: Pierwszy Powiatowy Gwiaździsty Rajd 
Rowerowy im. Romualda Styczyńskiego 

 

• XVI Turniej Piłkarski oraz festyn rodzinny "na Wschodzie" 

 
 

 

• towarzyski pojedynek w rzutach lotką pod patronatem Starosty Wągrowieckiego 
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• „Jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2020” 
 

 
• Mikołajki na Oddziale Dziecięcym w Zespole Opieki Zdrowotnej 

 
 

• bicie rekordu Polski w rzutach lotką do tarczy pod patronatem Starosty Wągrowieckiego 
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- XV Powiatowy Konkurs Wokalistów „Graj Muzyka 2020!” 

 
 
- podsumowanie konkursu ekologicznego pt. „Czym jest SMOG i jak z nim walczyć” 

 
 
 
- IV Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego 
 

 
 

 

Ze środków przeznaczonych na promocję powiatu wykonano m.in.: 
 

 

gadżety (m.in.: długopisy, torby, kubki, notesy, pinsy, magnesy) 

kalendarze ścienne i notesowe 

teczki tekturowe i dyplomowe 
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Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego 

grawertony okolicznościowe 

zamieszczanie materiałów promujących powiat w różnych publikacjach 

wykonanie i druk folderu z okazji 20-lecia Powiatu Wągrowieckiego 

wykonanie i druk broszury pt. „Rys historyczny zawodowego 

pożarnictwa  

w Powiecie Wągrowieckim” 

wykonanie i druk książki pt. „W hołdzie Powstańcom Wielkopolskim 

1918/1919 roku Powiatu Wągrowieckiego” 

organizacja bezpłatnego szkolenia dla motocyklistów z powiatu 

wągrowieckiego w ramach akcji „Bezpieczny Motocyklista” 

organizacja spotkania dot. promocji powiatu wągrowieckiego w 

związku  

z jego przynależnością do Klastra Szlaku Piastowskiego, Szlaku 

Cysterskiego i Szlaku św. Jakuba 

promocja powiatu przez sport na meczach MKS Nielba Wągrowiec 

wykonanie filmu promocyjnego „Rowerem przez Wielkopolskę” 

wykonanie filmu z przebiegu próby bicia rekordu Polski w rzucie 

lotkami do tarczy 

wykonanie tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia Polskiego 

Czerwonego Krzyża w Wągrowcu 

 

 Działania promocyjne w roku 2020 przeniosły się do social mediów. Powiat również 

wykorzystał ten środek komunikacji ze społeczeństwem poprzez stronę internetową 

www.wagrowiec.pl oraz profil społecznościowy na Facebooku. Dla celów promocji potencjału 

turystycznego i walorów powiatu, na serwisie YouTube zamieszczono film promocyjny powiatu, 

związany z przebiegiem ścieżek rowerowych i miejsc wartych odwiedzenia. 

 Współpraca z mediami opierała się głównie o stałą i okolicznościową publikację artykułów 

i treści promocyjnych, informacyjnych w prasie. 

 Wspomniane okoliczności stanowią niepowtarzalną okazję do promocji powiatu, 

budowania, kreowania i umacniania pozytywnego wizerunku regionu. Organizacja tych 

wydarzeń jest filarem dla wszystkich działań mających związek promocją i komunikacją ze 

społeczeństwem.  

 

http://www.wagrowiec.pl/
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VI. Współpraca powiatu z innymi podmiotami: 

 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

Działania Stowarzyszenia w 2020 roku: 

1. W dniu 15 lipca 2020 roku po raz dwudziesty pierwszy odbyło się Walne Zebranie 

Członków Stowarzyszenia JST „Komunikacja.” Wśród zaproszonych gości w walnym 

zebraniu uczestniczyli miedzy innymi Robert Pilarczyk dyrektor Departamentu 

Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Bogdan Frąckowiak pełnomocnik 

Zarządu ds. Kolei Metropolitalnej w Poznaniu, Roman Świergiel zastępca dyrektora ds. 

technicznych Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu oraz Andrzej 

Skarbiński zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK w Poznaniu.                           

W czasie obrad wybrano nowego wiceprezesa zarządu stowarzyszenia. 

Dotychczasowego wiceprezesa Jana Gosiewskiego zastąpiła Agnieszka Górczewska 

zastępca dyrektora ds. projektów i zarządzania Biura Koordynacji Projektów                                  

i Rewitalizacji Miasta w Urzędzie Miasta Poznania. 

2. Zarząd Województwa Wielkopolskiego 20 sierpnia 2020 roku przyjął listę projektów 

będących propozycjami województwa wielkopolskiego do Krajowego Planu Odbudowy 

(KPO). 

Wśród zgłoszonych projektów na liście jest modernizacja ciągu komunikacyjnego na 

liniach 236/ 390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków. Szacunkowa wartość projektu to 

400 000 000 zł. Natomiast wartość wszystkich projektów zgłoszonych do Krajowego 

Programu Odbudowy to 6,5 mld zł.  

Ocena projektów będzie realizowana jesienią tego roku przez Międzyresortowy Zespół 

ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki 

Regionalnej. 

Członkowie Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja"                     

w kwietniu 2018 roku sfinansowali opracowanie analizy popytu na przewozy kolejowe 

pasażersko-towarowe na połączeniu aglomeracyjnym Czarnków - Rogoźno - 

Wągrowiec jako element studium wykonalności. 

3. W ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 

"Kolej Plus" zgłoszono 96 wniosków w całym kraju. 71 to projekty liniowe (m. in. 

rewitalizacja linii kolejowych), natomiast 25 to projekty punktowe (m. in. budowa 

przystanków kolejowych). Łączna wartość wszystkich wniosków to prawie 25 mld zł. 
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Kwota ta ponad czterokrotnie przewyższa założoną na początku sumę 5,6 mld zł. 

Województwo wielkopolskie złożyło 5 wniosków, m. in. wniosek na rewitalizację ciągu 

komunikacyjnego nr 236/390 Wągrowiec - Rogoźno - Czarnków. Województwo 

kujawsko-pomorskie złożyło 4 wnioski, wśród nich rewitalizacja linii nr 356 i 392 na 

odcinku Żnin - Szubin - Bydgoszcz. Celem Programu Kolej Plus jest uzupełnienie sieci 

kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. 

mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami 

wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia 

wymagają. Program Kolej Plus usprawnienia będzie realizowany do 2028 roku. 

4. W dniu 4 września 2020 r. uroczyście został zakończony kolejny etap prac na budowie 

Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu. W uroczystym "zawieszeniu wiechy" 

uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego - Wojciech 

Jankowiak, Wiceprezes Zarządu Kolei Wielkopolskich - Marek Nitkowski, Członek 

Zarządu Kolei Wielkopolskich - Mikołaj Grzyb, Poseł na Sejm RP - Jakub Rutnicki, oraz 

przedstawiciele władz samorządowych na czele z Starostą Wągrowieckim - Tomaszem 

Krancem. 

Budową Punktu Utrzymania Taboru zajmuje się firma ALSTAL Grupa Budowlana,                      

a inwestorem jest spółka Koleje Wielkopolskie. W skład punktu będą wchodzić dwie                 

w pełni wyposażone hale. Hala główna będzie halą serwisową oraz znajdować się                    

w niej będzie całoroczna myjnia w obiegu zamkniętym. Druga hala postojowa służyć 

będzie odstawianiu pojazdów w czasie oczekiwania rozkładowego pomiędzy kursami. 

Następnie wybudowane zostaną rozjazdy i tory dojazdowe do zaplecza technicznego 

wraz z przebudową przejazdu kolejowego. W przyszłości punkt zostanie wyposażony 

w urządzenie dydaktyczne - symulator kabiny maszynisty. Koszt jego zakupu to ok. 2-

3 mln zł. Od 2019 roku, każdy maszynista musi przejść szkolenie na takim symulatorze. 

Budowa Punktu Utrzymania Taboru w Wągrowcu ma potrwać 2 lata. Koszt inwestycji 

to ok. 60 mln zł. 

5. W dniu 18 września 2020 r. na stacji kolejowej w Rogoźnie PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A. podpisały porozumienie z władzami województwa wielkopolskiego i lokalnych 

samorządów w sprawie współpracy zmierzającej do przywrócenia połączeń 

pasażerskich między Czarnkowem a Wągrowcem. 

W imieniu województwa wielkopolskiego porozumienie podpisał Wo jciech Jankowiak - 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, ze strony PKP PLK S.A. Arnold Bresch 
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- Członek Zarządu i w imieniu lokalnych samorządów - Andrzej Tadla - Burmistrz 

Czarnkowa.  

W porozumieniu strony zobowiązały się do opracowania analiz technicznych                                

i ekonomicznych, które określą zasadność rewitalizacji trasy, a w efekcie końcowym 

przywrócenia na niej połączeń pasażerskich. Przedmiotem analiz będą dwa odcinki linii 

kolejowych: Wągrowiec - Rogoźno - Bzowo Goraj (linia nr 236) oraz Bzowo Goraj - 

Czarnków (linia nr 390). Wstępne założenia zakładają prace modernizacyjne na 

odcinku ok. 65 km oraz budowę ok. 0,6 km łącznicy, umożliwiającej pociągom ominięcie 

stacji Bzowo Goraj, co skróci czas przejazdu - nie będzie konieczności zmiany czoła 

pociągu. Zakładana prędkość na trasie to 120 km/h. 

Szacunkowy koszt wznowienia ruchu pasażerskiego na wymienionych liniach to 400 

mln zł. Realizacja inwestycji jest uzależniona od możliwości pozyskania 

dofinansowania. Projekt modernizacji trasy nr 236/ 390 Wągrowiec - Rogoźno - 

Czarnków został zgłoszony przez samorząd województwa wielkopolskiego do 

rządowego programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej 

Plus oraz do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). 

6. W dniu 8 października 2020 r. zostały podpisane porozumienia w formie 

wideokonferencji pomiędzy władzami samorządów leżących wzdłuż linii kolejowych 

Poznań - Wągrowiec, Poznań - Grodzisk oraz Poznań - Nowy Tomyśl. 

W ramach podpisanych porozumień samorządy będą kontynuować wzorem lat 

ubiegłych współfinansowanie połączeń kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej (PKM).  Następnym krokiem będzie zawieranie dwustronnych umów 

przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z poszczególnymi jednostkami 

samorządu o udzielenie dotacji celowej na okres trzech lat tj. do 31 grudnia 2023 roku.  

Również w tym samym dniu zostało podpisane porozumienie o uruchomieniu w ramach 

Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) linii kolejowej Poznań Główny - Kościan. Linia 

zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2021 roku. Będzie to ósma z dziewięciu linii 

Poznańskiego Węzła Kolejowego, która będzie funkcjonować w systemie Poznańskiej 

Kolei Metropolitalnej (PKM). Funkcjonujące linie to: Poznań - Gniezno, Poznań - 

Grodzisk Wielkopolski, Poznań - Jarocin, Poznań - Nowy Tomyśl, Poznań - Rogoźno, 

Poznań - Wągrowiec oraz Poznań – Września. 

7. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpisały przetarg na projekt rewitalizacji linii nr 356 na 

odcinku od Wągrowca przez Gołańcz, do granicy z województwem kujawsko-

pomorskim. Otwarcie ofert zaplanowane jest na dzień 18 stycznia 2021 roku. 
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Na 27-kilometrowym odcinku Wągrowiec - Gołańcz - granica z województwem 

kujawsko-pomorskim planowane jest przywrócenie parametrów ruchu (120 km/h dla 

pociągów pasażerskich i 80 km/h dla towarowych). Obecnie prędkość na odcinku od 

Wągrowca do Gołańczy wynosi 50 km/h. 

Projekt zostanie dofinansowany ze środków unijnych. 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

 Do WOKiSS-u Powiat Wągrowiecki przystąpił 24 lutego 1999 roku. Składka w 2020 

roku wyniosła 120 040,00. Oprócz szkoleń dla pracowników WOKiSS udostępnia dyżury 

ekspertów oraz wykonuje analizy prawne. 

Szkolenia, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego w 2020 roku: 

Temat szkolenia 
Liczba 

uczestników 

Sesja absolutoryjna i jej przygotowanie w stanie epidemii 1 

Zmiany w rozliczeniach podatkowych. Schematy podatkowe 25 

Zamówienia publiczne w jst z uwzględnieniem najnowszych zmian 1 

Najnowsze zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. 
Oświadczenia majątkowe 

1 

Sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych i zamówienia 
o wartości poniżej 30 tys. EURO 

1 

Decyzje środowiskowe po zmianach przepisów 3 

Kontrola i audyt w projektach unijnych 1 

Służba Przygotowawcza Urzędników Samorządowych 1 

„Tarcza antykryzysowa”- Kompendium dla samorządów 1 

Sytuacja prawna pracownika i pracodawcy samorządowego w 
czasie COVID-19 

1 

Nowelizacja VAT od 1 lipca 2020 r. Nowy JPK_VAT 2 

Ustawa o dostępności - wyzwania dla samorządów 2 

Oświadczenia majątkowe 1 

Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym a pandemia wirusa COVID -19- jak w praktyce 
stosować zapisy tzw. „Tarczy antykryzysowej” 

1 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach 
budżetowych w świetle zamiany przepisów prawa od 2019r. i 
2020r. 

1 

Decyzje o warunkach zabudowy 2 

Informacja publiczna oraz RODO w placówkach oświatowych 2 

Jak wdrożyć i realizować Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK w 
jednostkach sektora finansów publicznych 

1 

Uchwały i inne akty związane z budżetem obywatelskim w świetle 
orzecznictwa organów nadzoru (na przykładzie gminy) 

1 

Zarządzanie ryzykiem – standardy i praktyka 1 

Udostępnienie informacji o środowisku – wskazówki dla praktyków 1 
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Archiwizacja dokumentacji w jednostkach samorządowych. 1 

Samorządowe prawo pracy w praktyce kadrowej 3 

Finansowanie zadań oświatowych – jak optymalizować wydatki na 
oświatę? 

2 

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych 9 

Obowiązki koordynatora dostępności w nawiązaniu do Ustawy z 
dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

3 

Nowelizacja ustawy - Prawo budowlane 2 

Najczęstsze błędy przy wydawaniu decyzji administracyjnych 2 

Problematyka rozgraniczania nieruchomości 1 

Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK – co pracownik musi 
wiedzieć? 

1 

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy 
UE 

4 

Inwentaryzacja za 2020 r. 1 

Kodeks postępowania administracyjnego 2 

Instrukcja kancelaryjna oraz przygotowanie dokumentacji do 
przekazania do archiwum zakładowego 

6 

Zajęcie pasa drogowego – zajęcie klasyczne, zajęcie bez 
zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia 
specjalistyczne i zaawansowane. 

3 

Realizacja i rozliczenie zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym w roku 2020 

1 

Nadzór i kontrola nad działalnością stowarzyszeń i fundacji ze 
strony organów samorządu terytorialnego 

1 

Uchwała budżetowa i wieloletnia prognoza finansowa 1 

Sprawozdawczość budżetowa oraz sprawozdania z operacji 
finansowych 

1 

Pieczęcie, pełnomocnictwa i upoważnienia w działalności 
jednostek samorządu terytorialnego 

3 

Klub Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej 1 

Zajęcie pasa drogowego – zagadnienia specjalistyczne. 
Lokalizacja zjazdów publicznych i indywidualnych z 
uwzględnieniem nowych warunków technicznych dróg 

2 

Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów 
inżynierskich i autostrad. Prawo, procedury, uzgodnienia i wpływ 
na parametry techniczne dróg 

2 

        Razem: 103 osoby. 

 

4. Spółdzielnia Socjalna “Wspólny Sukces” 

 

Spółdzielnia Socjalna “Wspólny Sukces” została założona przez jednostki samorządu 

terytorialnego: Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki, a w 2020 r. dołączyła Gmina Miejska 

Wągrowiec.  Inicjatorką powstania Spółdzielni Socjalnej była Irena Wojewódzka – Kucz – prezes 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin 
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„Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. Prezeską “Wspólnego Sukcesu” jest Ewa Roman. 

Wpis do KRS-u spółdzielnia uzyskała 27 grudnia 2013 roku. Z chwilą rejestracji rozpoczęły się 

przygotowania do uruchomienia jej działalności. Uczestnicy warsztatów Terapii Zajęciowej przed 

podjęciem pracy w spółdzielni zostali przeszkoleni z zakresu BHP i uzyskali zdolność do pracy. 

Główną ideą Spółdzielni Socjalnej “Wspólny Sukces” jest zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

i narażonych na wykluczenie społeczne. W ten sposób spółdzielnia chce dać szansę osobom 

niepełnosprawnym na aktywizację zawodową i realne zaistnienie na rynku pracy. Spółdzielnia 

jest stale wspierana poprzez zlecanie wykonania publicznych usług.  

 

VII. Drogi publiczne i komunikacja 

 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wągrowieckiego 

nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania zarządu dróg powiatowych.                             

W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu zatrudnionych jest 18 pracowników. 

Do podstawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków 

zarządcy drogi, określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych, a w szczególności: 

- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, 

- opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania                   

i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, 

- pełnienie funkcji inwestora, 

-utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń 

zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych  z drogą, 

- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu, 

- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań 

na rzecz obronności kraju, 

- koordynacja robót w pasie drogowym, 

- wydawanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar 

pieniężnych, 

- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz 

udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom, 

- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających, 
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- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników, 

- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub 

powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg, 

- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego, 

- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. 

 

II. Sieć dróg wg. podziału na miejskie i pozamiejskie w roku 2019. 
Lp. Rodzaj nawierzchni Drogi poza-

miejskie 
[km] 

Drogi 
miejskie 
(ulice) [km] 

Razem [km] 

I. Drogi twarde – razem 327,3 27,1 354,4 

W tym: bitumiczne 308,5 25,8 334,3 

Tłuczniowe 13,8 0,6 14,4 

Brukowcowe 4,9 0,5 5,4 

Betonowe 0,1 0,3 0,4 
II. Drogi Gruntowe 32,3 1,6 34,0 

Razem [km]: 359,6 28,8 388,4  

 

III. Sieć dróg wg. gmin w roku 2019. 

Lp. Gmina 
Drogi twarde 
[km] 

Drogi   
gruntowe 
[km] 

Razem [km] 

1. Damasławek 52,7 0,7 53,4 

2. Gołańcz - miasto 6,9 0,0 6,9 

3. Gołańcz - obszar wiejski 35,0 1,1 36,1 

4. Mieścisko 53,0 1,7 54,7 

5. Skoki - miasto 8,0 0,8 8,9 

6. Skoki - obszar wiejski 56,2 22,5 78,7 

7. Wapno 20,7 1,9 22,6 

8. Wągrowiec 109,7 4,3 114,1 

9. Wągrowiec (gmina 
miejska) 12,2 0,8 12,9 

Razem [km]: 354,4 34,0 388,4 

 

 

Zrealizowane inwestycje, remonty i naprawy w roku 2020 

Lp. Nazwa zadania 
(remont, inwestycja) 

Całkowita 
wartość 
zadania 

Wartość i źródło 
pozyskanych 

środków 
zewnętrznych 

Jednostka 
miary 

(km, mb) 

Uwagi 

1. Remonty cząstkowe 
nawierzchni dróg:  

• Remont drogi 
powiatowej nr 

148 282,60zł 0,00zł 2875mb  - 
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1653P w m. 
Lechlin  

• Remont 
nawierzchni 
drogi 
powiatowej nr 
1592P i 1591P 
(skrzyżowanie 
w m. 
Piotrkowice)  

• Remont drogi 
powiatowej nr 
1560P w m. 
Czerlin  

2. Remont drogi 
powiatowej  
nr 1603P odc. 
Siedleczko – gr. 
Gminy Wągrowiec –  

398 991,53zł 0,00zł  0,710km  Zadanie 
zrealizowane  

w ramach 
Powiatowego 

Budżetu 
Obywatelskiego 

2020   

3. Remont drogi 
powiatowej  
nr 1609P odc. 
Rąbczyn – Żabiczyn 

845 556,71zł 

645 111,00zł 

0,990km 

Dofinansowanie  
w ramach 

Funduszu Dróg 
Samorządowych 

4. Remont drogi 
powiatowej  
nr 1660P w m. 
Sławica  
 

478 925,56zł 0,995km  

5. Naprawa mostu – 
droga powiatowa nr 
2043P  
w m. Potrzanowo  
 

31 981,41zł 31 981,41zł 1 szt. Naprawa 
wykonana była 

ze środków 
pochodzących  

z 
odszkodowania  

6. Naprawa mostu – 
droga powiatowa nr 
1561P  
w m. Stołężyn  
 

68 130,49zł 68 130,49zł 1 szt.  Naprawa 
wykonana była 

ze środków 
pochodzących  

z 
odszkodowania 

7. Remont przepustu – 
droga powiatowa nr 
1601P  
w m. Kaliszany 

5 498,10zł 0,00zł 1 szt. - 

8. Profilowanie pobocza 
drogi powiatowej nr 
1592P  
na odcinku od 

26 445,00zł   17 220,00zł – 
Gmina 

Damasławek  

400mb Zadanie 
realizowane 
wspólnie z 

Gminą 
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Damasławka  
w kierunku Piotrkowic  

Damasławek – 
gmina zakupiła 

200 ton 
kruszywa  

9. Przebudowa 
chodnika wraz  
z zatoką postojową  
w m. Mokronosy  

59 912,52zł 29 456,00zł –  
firma Eco Pal  

- Zadanie 
zrealizowanie 
przy wsparciu 

firmy  
Eco-Pal, która 
sfinansowała 

50% inwestycji  

10. Opracowanie 
dokumentacji 
projektowej dla 
zadania pn. 
„Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1610P 
odcinek od drogi 
wojewódzkiej 196 – 
m. Przysieczyn wraz 
z budową ścieżki 
pieszo – rowerowej”  
 

137 145,00zł 0,00zł  -  Zadanie 
realizowane  
w ramach 

Powiatowego 
Budżetu 

Obywatelskiego 
2020 – zadanie 

zostanie 
ukończone do 
30.06.2021r.  

11. Rozbudowa ulicy 
Antoniewskiej w 
Skokach na odcinku 
od ulicy Rakojedzkiej 
do mostu na rzece 
Mała Wełna  
 

4 231 
263,79zł 

Fundusz Dróg 
Samorządowych 
– 2 430 551,00 zł 
 
Miasto i Gmina 
Skoki –  
853 571,00 zł  
 

1,872km Umowa na 
realizację 

zadania została 
podpisana 

21.12.2020r. 
Termin realizacji 

zadania –  
sierpień 2022r. 

 

 

2. Wydział Komunikacji 

Wydział Komunikacji zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Starostwa Powiatowego 

w Wągrowcu oraz w oparciu o ustawowe regulacje prawne jest organem powołanym do 

realizacji następujących zadań: 

1. rejestracji pojazdów, 

2. wydawania uprawnień do kierowania pojazdami, uprawnień instruktora nauki jazdy oraz 

uprawnień diagnosty, 

3. nadzorem nad wykonywaniem badań technicznych pojazdów,   

4. nadzorem nad szkoleniem kierowców, 

5. transportem drogowym, 

6. usuwaniem pojazdów z drogi. 
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Ponadto z ważniejszych zadań realizuje: 

- wykonuje comiesięczne sprawozdania do Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin powiatu 

o pojazdach przybyłych oraz ubyłych, 

- wykonuje półroczne informacje dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa 

o wydanych licencjach i zezwoleniach transportowych, 

-     opracowuje założenia do projektu planu budżetu z zakresu Wydziału, 

- opracowuje informacje o realizacji budżetu za półrocze oraz na koniec roku, 

- prowadzi rejestry przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:  

a. stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, 

b. ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów, 

          c.   transportu zarobkowego rzeczy oraz osób, 

          d.   transportu niezarobkowego rzeczy oraz osób, 

          e.   spedycji  

-   prowadzi gospodarkę drukami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi, drukami  

       zezwoleń transportowych, zaopatrzeniem w artykuły biurowe,  

-     co najmniej raz w kwartale zużyte i zniszczone tablice rejestracyjne przekazuje do likwidacji, 

-     utrzymuje w stałej sprawności urządzenia i sprzęt komputerowy,  

-     pracownicy uczestniczą w szkoleniach i naradach organizowanych przez WOKiSS oraz  

      Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, 

-     realizuje się nadto szereg innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania    

      wydziału.  

 

       Wydział Komunikacji ponadto : 

• wykonuje comiesięczne sprawozdania do Urzędu Skarbowego i Urzędów Gmin powiatu                     

o pojazdach przybyłych oraz ubyłych, 

• wykonuje półroczne informacje dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o wydanych 

licencjach i zezwoleniach transportowych, 

-     opracowuje założenia do projektu planu budżetu z zakresu Wydziału, 

• opracowuje informacje o realizacji budżetu za półrocze oraz na koniec roku, 

• prowadzi rejestry przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:  

a. stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, 

b. ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów, 

               c.   transportu zarobkowego rzeczy oraz osób, 
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              d.   transportu niezarobkowego rzeczy oraz osób, 

              e.   spedycji  

-   prowadzi gospodarkę drukami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi, drukami  

       zezwoleń transportowych,  

-     co najmniej raz w kwartale zużyte i zniszczone tablice rejestracyjne przekazuje do likwidacji, 

-     utrzymuje w stałej sprawności urządzenia i sprzęt komputerowy,  

-     pracownicy uczestniczą w szkoleniach i naradach organizowanych  przez WOKiSS oraz  

      Stowarzyszenie Szefów Wydziałów Komunikacji, 

-     realizuje się nadto szereg innych zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania    

      wydziału.  

       Wydział Komunikacji ponadto : 

• w 2020 roku zarejestrował, wprowadzając do ewidencji 8308 pojazdów, 

• w 2020 roku wydał prawa jazdy w ilości 1411 sztuk,  

• w 2020 roku wydał zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów 

przewożących wartości pieniężne 24 osobom, (łącznie w ewidencji widnieje 236) 

Realizacja podstawowych zadań przedstawiała się następująco: 

-    rejestracja pojazdów: 

Lp. Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych (poz. 2-7) Ponad 

16.000 

2. Pierwsza rejestracja i przerejestrowanie ze zmianą 

właściwości  miejscowej,  

w tym pojazdów:  

-   sprowadzonych z zagranicy, 

-   oznaczono tablicami indywidualnymi, 

-   oznaczono tablicami zabytkowymi, 

7637 

 

ok. 4.000 

17 

10 

3. Przerejestrowano bez zmiany właściwości miejscowej 1945 

4. Wydano wtórników dokumentów oraz tablic 1529 

5. Kasacja pojazdów 1196 

6. Nadano nr identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych 26 

7. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela 178 

8. Zgłoszenie zbycia pojazdu 4668 
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9. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 85 

10. Udzielono informacji o pojazdach i ich właścicielach 115 

 

-     uprawnienia do kierowania pojazdami: 

Lp. Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych  (poz. 2-11) 

- wniesiono odwołań od decyzji  -    utrzymano w mocy 6, 

3.098 

2. Wydano praw jazdy po raz pierwszy 583 

3. Rozszerzono uprawnienia do kierowania pojazdami 172 

4. Wydano wtórników lub wymieniono praw jazdy 386 

5. Wydano prawo jazdy z kodem  95 701 

6. Wydano praw jazdy międzynarodowych 11 

7. Wydano zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami 

przewożącymi wartości pieniężne 

24 

8. Cofnięto uprawnień do kierowania pojazdami 114 

9. Zatrzymano prawo jazdy dłużnikom alimentacyjnym 9 

10. Skierowano na kontrolne sprawdzenie stanu zdrowia 144 

11. Skierowano na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji 12 

12. Wydano Profile Kandydatów na Kierowcę (PKK) 1197 

13. Zaewidencjonowano osób bez uprawnień oraz po egzaminie negatywnym 80 

14. Przybyło  kierowców 98 

15. Ubyło kierowców: 

-   w tym za granicę 

116 

68 

16. Wystąpiono do PWPW o wytworzenie praw jazdy 1420 

17. Udzielono informacji o uprawnieniach i ich posiadaczach 98 

 

-     nadzór nad szkoleniem kierowców: 

Na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec 2020 roku działalność gospodarcza w zakresie 

ośrodków szkolenia kierowców prowadzona była przez: 

-   13 ośrodków prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności  

     regulowanej z których:   
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     3   ośrodki szkoliły kandydatów na kierowców w większości uprawnień, 

     10 ośrodków, które szkoliły w niższych kategoriach takich jak kat. AM,B,BE lub T. 

W omawianym okresie żaden z przedsiębiorców nie zrezygnował z prowadzenia ośrodków 

szkolenia kierowców. 

Łącznie w 2020 r. przeszkolono 808 osób, średnia zdawalność z części teoretycznej egzaminu 

wyniosła 69% , a z części praktycznej wynosiła 49%. Zaobserwowano wzrost zdawalności                       

z części praktycznej jak i teoretycznej o około 22%. w stosunku do zeszłego roku. 

Nadto szkolenia prowadzone były również przez: 

-    2 szkoły, które prowadziły szkolenie w formie zajęć zgodnie z programem kształcenia                  

w  danym zawodzie, były to: 

     ZSP im. K. Libelta w Gołańczy oraz Zespół Szkół nr 1 im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu.  

Łącznie w 2020 r. w tych szkołach przeszkolono 11 uczniów.  

W ewidencji Starosty wg stanu na dzień 31.12.2020 r. było zarejestrowanych 43 instruktorów. 

W omawianym okresie wpisano do ewidencji 1 nowego instruktora i wykreślono z ewidencji 

2  instruktorów. (warsztaty-brak) 

Nad ośrodkami szkolenia kierowców starosta sprawuje nadzór w zakresie zgodności 

prowadzenia szkolenia z wymaganiami określonymi w przepisach ustawy o kierujących 

pojazdami. Nadzór sprawowany jest na co dzień i polega na kontroli i weryfikacji informacji                    

o prowadzonych szkoleniach, oraz w ramach kontroli kompleksowych – ustawowych, 

realizowanych zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym przez starostę w cyklu corocznym. 

W roku 2020 przeprowadzono 13 kontroli, tj. wszystkich funkcjonujących na obszarze powiatu 

wągrowieckiego ośrodków szkolenia kierowców, w wyniku których stwierdzono 

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji szkoleń polegających na braku podpisów 

zarówno osób szkolonych jak i instruktorów prowadzących szkolenie oraz w jednym przypadku 

nie wydano osobie szkolonej oryginału karty przeprowadzonych zajęć po rezygnacji tej osoby                 

z dalszego szkolenia. W jednym przypadku przedsiębiorca nie prowadził harmonogramu zajęć 

teoretycznych w okresie objętym kontrolą. W jednym przypadku nowo zgłoszona sala 

wykładowa nie była odpowiednio oznaczona nazwą ośrodka oraz informacją „Sala Wykładowa”. 

Kontrola wykazała również, że w dwóch przypadkach przedsiębiorcy prowadzący ośrodek 

szkolenia kierowców uchybili 14-dniowemu terminowi wyznaczonemu na złożenie aktualizacji 

danych dotyczących prowadzenia OSK (spóźnione zgłoszenie umowy najmu Sali wykładowej 

oraz placu manewrowego). Zauważyć należy, że sukcesywne kontrole, przeprowadzone rok do 

roku, ustabilizowały działalność tych podmiotów pod względem infrastruktury oraz szkolenia na 

równym wysokim poziomie. 
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-   nadzór nad stacjami kontroli pojazdów 

Działalność gospodarcza w 2020 r. w zakresie stacji kontroli pojazdów była prowadzona przez 

9 (10 przedsiębiorców, z których jeden z dniem 08.07.2020r. wykreślony z rejestru 

przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów)  przedsiębiorców w tym: 

-   5 stacji kontroli pojazdów w zakresie stacji okręgowych zlokalizowanych: 

    2 na terenie m. Wągrowca, 

    1 na terenie m. Mieściska, 

    1 na terenie m. Skoki, 

    1 na terenie Gminy Skoki w m. Rakojady, 

-   4 stacji kontroli pojazdów w zakresie stacji podstawowych: 

    3 na terenie m. Wągrowca, 

    1 na terenie m. Gołańcz. 

W 2020 r. łącznie przeprowadzono  39.549  badań technicznych pojazdów w tym: 

-   stacje okręgowe przeprowadziły  26.195  badań technicznych, 

-   stacje podstawowe przeprowadziły  13.354  badań technicznych. 

Zarejestrowane były 24 osób posiadające uprawnienia diagnosty. Na koniec roku w stacjach 

kontroli pojazdów powiatu wągrowieckiego było zatrudnionych 30 diagnostów w tym 17 

diagnostów z ewidencji tutejszego starostwa (oznaczonych symbolem PWA). 

Wszystkie stacje kontroli pojazdów w roku 2020 były poddane kontroli ustawowej, która ma 

charakter kompleksowy. W ramach nadzoru Starosty nad stacjami kontroli pojazdów zgodnie z 

zawartym porozumieniem przez Starostę z Transportowym Dozorem Technicznym (TDT) 

zostały przeprowadzone wspólne kontrole z udziałem przedstawicieli TDT i Starosty. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły błędnego wystawienia zaświadczeń                                                 

z przeprowadzonych badań technicznych np. nie wypełnienia niektórych pozycji, nieokreślenia 

wyniku badania, błędnego: wyznaczenia terminu kolejnego badania technicznego, rodzaju 

badania.  

Stwierdzone nieprawidłowości zostały usunięte. 

 

-  realizacja zadań z zakresu transportu: 

 

W zakresie transportu na terenie powiatu na koniec 2020 r. działalność gospodarczą prowadziło: 

• 141 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy 509 pojazdami, 

W ramach tego rodzaju transportu wydano 16 nowych zezwoleń oraz wypisy dla 88 

pojazdów,  

-     22 przedsiębiorców wykonywało krajowy transport drogowy osób 96 pojazdami, z tego  
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       rodzaju  transportu wydano  4 nowe licencje  oraz 5 wypisów dla pojazdów, 

• przewozy drogowe na potrzeby własne wykonywało 90 przedsiębiorców 196 pojazdami,  

w związku z upływem terminów ważności zaświadczeń oraz zwiększeniem ilości pojazdów 

wydano 6 nowych zaświadczeń i wypisów dla 7 pojazdów, 

-     na koniec roku zarejestrowanych było 13 przedsiębiorców wykonujących transport  

      drogowy w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycję) w tym 4 nowa     

      licencja, 

W zakresie zezwoleń transportowych udzielono 13 różnych informacji i 8 zaświadczeń.  

W 2020 roku tutejsze starostwo nie zostało objęte kontrolą Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego w tym obszarze.  

-  realizacja zadań dotyczących przepadku pojazdów na rzecz powiatu: 

W roku 2020 usunięto 3 pojazdy w trybie o którym mowa w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym. Dwa pojazdy odebrano w terminie kolejno 1 i 2 dni od chwili usunięcia z drogi. Na 

koniec 2020 roku toczyło się jedno postępowanie o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz 

powiatu.  

 

3. Organizacja ruchu 

Starosta, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 

na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem, zatwierdza organizacje ruchu w 

zakresie dróg gminnych i dróg powiatowych oraz opiniuje organizację ruchu w zakresie dróg 

wojewódzkich.  

W 2020 roku w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego zostały rozpatrzone 355 

sprawy z zakresu organizacji ruchu:  

- zatwierdzenie stałych organizacji ruchu – 116 spraw, 

- zatwierdzenie czasowych organizacji ruchu –204 spraw,  

- opiniowanie organizacji ruchu – 16 spraw.  

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem przeprowadzane są kontrole zatwierdzonych stałych 

organizacji ruchu oraz cykliczne kontrole dróg powiatowych i gminnych w zakresie oznakowania.  

 

 

 



122 

 

VIII. Rynek Pracy 

Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu zarejestrowanych było 1370 

osób bezrobotnych, w tym 857 kobiet (62,6%). 

Stopa bezrobocia dla naszego powiatu na koniec 2020 roku wynosiła 5,7%, dla województwa 

– 3,7%, dla kraju – 6,2%. W porównaniu do 2019 roku była ona wyższa zarówno  w powiecie 

(o 1,2 punktu procentowego), w województwie (0,9 punktu procentowego) oraz w kraju                   

(1 punkt procentowy). 

Bezrobocie w poszczególnych gminach 

Gmina 
Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek Zasiłkobiorcy Wskaźnik 

bezrobocia 

[%]* 31.12.2019 31.12.2020 liczba % liczba % 

m. Wągrowiec 388 521 133 34,28 91 17,47 3,34 

gm. Wągrowiec 167 235 68 40,72 43 18,30 3,08 

gm. Wapno 74 70 -4 -5,41 10 14,29 3,80 

gm. 
Damasławek 

106 112 6 5,66 16 14,29 3,40 

m. i gm. 
Gołańcz 

142 177 35 24,65 17 9,60 3,50 

m. i gm. Skoki 111 149 38 34,23 31 20,81 2,48 

gm. Mieścisko 86 106 20 23,26 15 14,15 2,85 

Ogółem 1074 1370 296 27,56 223 16,28 3,18 

*Wskaźnik bezrobocia – liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym wg stanu na 31.12.2019r. 

IX. Polityka senioralna 

Polityka senioralna to ogół celowych działań organów administracji publicznej 

wszystkich szczebli oraz innych organizacji i instytucji, które realizują zadania                            

i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. 

Celem polityki senioralnej w Polsce jest wspieranie i zapewnienie możliwości  

aktywnego starzenia  się w zdrowiu oraz możliwości prowadzenia w dalszym ciągu 

samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonującego życia, nawet przy pewnych ograniczeniach 

funkcjonalnych.  

  Polityka senioralna jest istotnym elementem modelu polityki społecznej. Powinna 

reagować na aktualne wyzwania, powinna być spójna z polityką państwa w obszarze 
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zabezpieczenia społecznego, rynku pracy, zdrowia, edukacji (uczenia się przez całe życie), 

infrastruktury, mieszkalnictwa i innych.  

 

I. Działania Powiatowych Jednostek Organizacyjnych realizowanych dla seniorów  

 

1. Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu 

 

Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu swoje działania dotyczące polityki senioralnej 

na terenie powiatu wągrowieckiego prowadzi w oparciu o założenia policyjnego programu 

"Bezpieczne Życie Seniorów". Przedmiotowy program z ramienia KPP Wągrowiec prowadzą  

i koordynują policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii przy udziale 

policjantów Rewirów Dzielnicowych. Do głównych celów i założeń programu ,,Bezpieczne Życie 

Seniorów” należy: 

1) podniesienie świadomości seniorów w zakresie wpływu prawidłowych zachowań  

w sytuacji zagrożenia na ich własne bezpieczeństwo, 

2) wzrost rozpoznania poprzez uświadamianie konieczności zgłaszania zdarzeń                         

z udziałem osób starszych i mobilizowanie tej grupy docelowej do informowania Policji 

o sytuacjach przestępczych z ich udziałem, 

3) stworzenie koalicji zrzeszającej organy rządowej administracji zespolonej, służb 

społecznych oraz organizacji pozarządowych działających kompleksowo na rzecz 

osób starszych, 

4) poprawa poczucia bezpieczeństwa osób starszych na obszarze województwa 

wielkopolskiego,  

5) podniesienie samodzielności, zaradności i umiejętności seniorów w kwestii dbania  

o własne bezpieczeństwo, życie i mienie, 

6) zapoznanie w/w osób ze skutecznymi metodami zapobiegania przestępstwom  

i wykroczeniom najbardziej uciążliwym społecznie m.in. takim jak oszustwa, kradzieże 

mienia, przemoc domowa,  

7) aktywizacja osób w podeszłym wieku do działań w zakresie skutecznej pomocy 

sąsiedzkiej pozostałym mieszkańcom kamienicy, bloku, ulicy, osiedla, 

8) zapoznanie uczestników spotkań ze specyfiką pracy urzędników państwowych oraz 

pracowników instytucji usługowych, a także zagrożeniami płynącymi z nieumiejętności 

rozpoznawania charakterystycznych dla tych grup zawodowych cech 

identyfikujących,  
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9) podniesienie wiedzy i umiejętności seniorów w zakresie niebezpieczeństw płynących  

z nieumiejętnego rozpoznawania zagrożeń pożarowych, bagatelizowania 

podstawowych zasad higieny żywienia oraz prawidłowego leczenia 

farmakologicznego, 

10) propagowanie wiedzy dotyczącej rozpowszechniania wiadomości z zakresu 

bezpieczeństwa w handlu, a w szczególności edukacja w kierunku informowania  

o prawie do odstąpienia od umowy, 

11)  rozpoznanie pozostałych kwestii problemowych dotykających grupę osób starszych.  

Przedmiotowy program jest także realizowany przy udziale przedstawicieli podmiotów 

pozapolicyjnych tj.:  

➢ Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu, 

➢ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu, 

➢ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wągrowcu, 

➢ lokalnych przedstawicieli aptek, 

➢ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu. 

  Program ,,Bezpieczne Życie Seniorów” jest realizowany poprzez spotkania w klubach, 

domach seniora na terenie powiatu wągrowieckiego. Treści dotyczące szeroko rozumianego 

bezpieczeństwa są także przekazywane podczas spotkań z seniorami zrzeszonymi w Oddziale 

Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wągrowcu oraz w Skokach, 

a także studentami seniorami Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WZ GSW 

Milenium. Ponadto policjanci Rewirów Dzielnicowych podczas codziennej służby, rozmów  

z osobami w wieku senioralnym  informują o lokalnie występujących zagrożeniach.  

  W roku 2020 do 3 marca odbyło się 29 spotkań, w których uczestniczyło 403 seniorów. 

 

2. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu  

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje wobec grupy osób powyżej 50 roku życia 

działania wpisujące się w obszar "AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB 50+" w przyjętych przez 

Radę Ministrów Założeniach Długofalowej Polityki  Senioralnej w Polsce na lata 2014 - 2020.  

Udział procentowy grupy osób 50+ na przestrzeni ostatnich lat oscyluje wokół 24% ogółu 

osób bezrobotnych. Na koniec kwietnia 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w Wągrowcu odnotowano 332 osoby powyżej 50 roku życia. Wśród nich były 134 kobiety.  

2.1. Upowszechnienie oferty edukacyjnej, poprawa jej jakości oraz dostosowanie  

do potrzeb rynku pracy, jak i potrzeb oraz możliwości odbiorców (pracowników   

i poszukujących pracy w wieku 50+)  
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➢ realizacja szkoleń,  w których brały udział osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia   

W ostatnich latach obserwowany jest spadek liczby uczestników szkoleń będących 

powyżej 50 roku życia. Wynika to między innymi ze spadku liczby zarejestrowanych osób 

50+ oraz zmniejszenia  liczby realizowanych szkoleń. Nie bez znaczenia jest fakt, że 

często osoby powyżej 50 lat nie wykazują chęci podnoszenia kwalifikacji poprzez 

organizowane  szkolenia czy kursy, a jeśli chcą uczestniczyć to  ich ograniczenia 

zdrowotne uniemożliwiają przejście badań lekarskich warunkujących odbycie danego 

szkolenia. Urząd Pracy niwelując różnice w dostępie do szkoleń (osoby z terenów 

wiejskich oddalonych od siedziby powiatu) oferuje możliwość zwrotu kosztów dojazdów. 

Częściej korzystają z tej pomocy mężczyźni. Na przestrzeni lat najbardziej popularnymi 

szkoleniami wśród osób z przedziału wiekowego  50+ były: kursy spawania oraz kursy 

komputerowe z zastosowaniem programów komputerowych SYMFONIA i PŁATNIK oraz 

z użyciem kasy fiskalnej. realizacja szkoleń w ramach Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego [KFS], w których brały udział osoby pracujące powyżej 50 roku życia 

W tym obszarze działań pomagano pracodawcom finansować kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawców ze środków KFS. W okresie od początku 2016 do końca 

2019 roku z tego wsparcia skorzystało 349 osób 50+.   

➢ upowszechnianie informacji o szkoleniach  

Informacje o szkoleniach z KFS dla osób pracujących, jak i o szkoleniach dla osób 

bezrobotnych powyżej 50 roku życia, upowszechniane były za pośrednictwem urzędowej 

strony internetowej i ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń. Ponadto promowano 

ogólnodostępną Bazę Usług Rozwojowych prowadzoną przez PARP, która umożliwia 

znalezienie odpowiedniego szkolenia, kursu czy studiów także osobom powyżej 50 roku 

życia.  

2.2. Tworzenie warunków pracy przyjaznych pracownikom i stosowanie rozwiązań  

z zakresu zarządzania wiekiem 

➢ pośrednictwo pracy dla osób bezrobotnych 50+  

Urząd Pracy prowadzi pośrednictwo pracy w oparciu o zasadę: dostępności, 

dobrowolności, jawności i równości w traktowaniu podmiotów (osób i pracodawców). PUP 

bierze przy tym pod uwagę stereotypy występujące na lokalnym rynku pracy i stara się je 

niwelować, poprzez m.in.: wskazywanie pracodawcom konieczność zatrudniania osób 

powyżej 50 roku życia, dostosowywania odpowiedniego tempa i miejsca pracy oraz 

kierowania osób 50+ do właściwej pracy z uwzględnieniem doświadczenia, posiadanych 

kwalifikacji czy ograniczeń zdrowotnych. Pośrednictwem pracy zostały objęte wszystkie 
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zarejestrowane  osoby bezrobotne  50+.   

➢ pomoc w dojeździe bezrobotnych 50+ do i z miejsca szkolenia czy stażu  

W związku z problemami komunikacyjnymi (dostępnością do publicznego środka 

lokomocji)  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wspiera osoby zamieszkujące                                          

w powiecie poza miastem Wągrowcem, poprzez refundację kosztów przejazdu do                  

i z miejsca odbywania szkolenia czy stażu.  

2.3. Zwiększenie skuteczności i efektywności działań promujących zatrudnienie  

a aktywność zawodowa  osób 50+ i 60+ 

➢ wsparcie przedsiębiorczości oraz subsydiowanie zatrudnienia osób 50+  

W tym obszarze działanie uzależnione jest od możliwości finansowych w danym roku 

budżetowym. PUP oferuje pracodawcy wsparcie pomagające w wejściu lub powrocie na 

rynek pracy osoby bezrobotnej, także i osób powyżej 50 roku życia, w następujących 

formach wsparcia: prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej, podjęcie pracy w ramach refundacji wyposażenia lub 

wyposażenia stanowiska pracy, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie 

skierowanego bezrobotnego powyżej 50. roku życia itp.   

2.4. Rozwój współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia osób w wieku 50+ 

➢ współpraca z organizacjami pozarządowymi  

W ostatnich latach Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu współpracował z organizacjami 

pozarządowymi działającymi lokalnie zlecając im działania z zakresu rynku pracy.   

PUP koordynował działania związane z poradami i szkoleniami prawnymi dla wszystkich 

osób bezrobotnych świadczonymi przez wągrowieckie Towarzystwo Społeczno - Prawne 

oraz porady psychologiczne świadczone osobom bezrobotnym długotrwale i 50+ przez 

wągrowieckie Stowarzyszenie dla Każdego. 

➢ współpraca z samorządami lokalnymi i ośrodkami pomocy społecznej 

PUP Wągrowiec współdziała z samorządami lokalnymi i ośrodkami pomocy społecznej 

przy organizacji prac społecznie użytecznych oraz robót publicznych. Z form tych 

korzystają także osoby powyżej 50 roku życia - w tym osoby długotrwale bezrobotne                     

z tej kategorii. 

➢ współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

Tutejszy Urząd Pracy współpracuje na bieżąco z Wydziałem Badań i Analiz Rynku Pracy 

WUP Poznań przy okazji badań dotyczących poszczególnych grup bezrobotnych, także  

i osób 50+ na rynku pracy. Efektem tego są opracowania i analizy wskazujące na 

konkretne kierunki interwencji na rynku pracy w odniesieniu do tych grup na regionalnym 
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i lokalnym rynku pracy.   

➢ realizacja  szkoleń i staży we własnych  projektach EFS  

W latach 2017 - IV 2020 PUP Wągrowiec w dalszym ciągu pozyskiwał krajowe i unijne 

środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych, także i osób 50+. Ze środków 

UE/EFS w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2017-

2020 realizował kolejne 3 edycje projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy w powiecie wągrowieckim", w których brały także udział osoby 

powyżej 50 roku życia.  

➢  upowszechnianie projektów EFS zewnętrznych realizatorów 

PUP Wągrowiec wspiera promocję projektów realizowanych przez projektodawców 

zewnętrznych skierowanych dla bezrobotnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego,  

w tym dla osób 50+. Na przestrzeni ostatnich lat takich projektów skierowanych do osób 

powyżej 50 roku życia było kilkanaście. W ramach tych projektów oferowano zazwyczaj: 

poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, porady psychologa, bezpłatne szkolenia, 

staże oraz środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

 

3. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu 

 

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza wspólnie z partnerami - 

Powiatem Wągrowieckim i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej 

Hospicjum Domowe oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą 

Skoki, Gminą Wapno, Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą 

Mieścisko realizuje kolejny Projekt pn. „Program usług zdrowotnych i społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych 

osób starszych”. 

Utworzono system wsparcia dla niesamodzielnych osób starszych (Panie po 60 r.ż., 

Panowie po 65 r.ż.) i ich opiekunów faktycznych w celu skrócenia liczby i czasu trwania 

nieuzasadnionych medycznych hospitalizacji, którego najważniejszym elementem jest 

zlokalizowane w centrum powiatu w mieście Wągrowcu, Środowiskowego Centrum Wsparcia 

Osób Starszych.  

Pobyt w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM) to wsparcie skierowane do osób 

niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej a jednocześnie nie 

wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego. Pomoc ta jest realizowana                     
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w obiekcie znajdującym się w sąsiedztwie Szpitala Powiatowego w Wągrowcu, gdzie pacjenci 

znajdują się pod opieką specjalistycznego personelu (lekarzy specjalistów w dziedzinie 

rehabilitacji medycznej, geriatrii, neurologii, kardiologii i psychiatrii, pielęgniarek, fizjoterapeuty, 

opiekuna medycznego, terapeutów zajęciowych oraz psychologa). Czas pobytu jest ustalany 

indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 

120 dni roboczych.  

Do pobytu w DDOM kwalifikują się pacjenci po przebytej hospitalizacji, których stan 

zdrowia wymaga bardziej zintensyfikowanej opieki, w celu poprawy stanu zdrowia oraz 

przeciwdziałania postępującej niesamodzielności, pacjenci pozostający pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały 

świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego oraz pozostający pod opieką 

podstawowej opieki zdrowotnej, których stan zdrowia wskazuje na możliwość pojawienia się 

konieczności podjęcia leczenia szpitalnego.  

Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom 

wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych                                   

i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale 

szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności uzyskali odpowiednie wyniki. 

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo - Doradcza wspólnie z partnerami – 

Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe 

oraz Gminą Miejską Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą Skoki, Gminą Wapno,  

Gminą Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko od 01 lipca 2018r. do 

31.10.2020r. realizuje Projekt pn. „TWÓJ CZAS w 7 gminach powiatu wągrowieckiego. 

Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych i ich 

opiekunów faktycznych.”  

Celem Projektu jest realizacja kompleksowego programu usług opiekuńczych, wsparcia 

kierowanego do osób starszych niesamodzielnych oraz ich opiekunów faktycznych, 

mieszkańców całego powiatu wągrowieckiego (7 gmin).  

W ramach wsparcia każdy uczestnik Projektu objęty jest Indywidualnym Planem 

Wsparcia, w ramach którego może uzyskać pakiet pomocowy, składający się z wybranych form 

wsparcia:  

➢ usługi opiekuńcze kierowane do osoby starszej niesamodzielnej, świadczone                        

w warunkach domowych przez wykwalifikowany personel - Opiekunów Osób Starszych, 

w zakresie potrzeb ustalonych z Podopiecznym, 
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➢ usługi wspomagające kierowane do osoby starszej niesamodzielnej - 6-dniowy pobyt  

w specjalnie przystosowanym mieszkaniu wspomaganym, z pełnym wyżywieniem,  

z dostępem do usług rehabilitacyjno - usprawniających, 

➢ usługi aktywizujące kierowane do osoby starszej niesamodzielnej w ramach działalności 

nowo utworzonych Klubów Seniora w każdej z 7 gmin, 

➢ usługi rehabilitacyjno - usprawniające realizowane w gabinetach fizjoterapeutycznych  

w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin, 

➢ poradnictwo specjalistyczne - warsztaty podnoszące wiedzę i kompetencje oraz 

konsultacje fizjoterapeutyczne, ogólnospołeczne czy z psychologiem kierowane do 

opiekunów faktycznych realizowane w Centrach Wsparcia Opiekunów w każdej z 7 gmin.                   

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu przyjął pierwszych pacjentów 20 sierpnia 

2019 roku. Oficjalne otwarcie odbyło się 11 września 2019r. Działalność DDOM-u 

przerwana została przez epidemię COVID-19, 11 marca 2020r. Pracownicy Dziennego 

Domu Opieki Medycznej pracowali z podopiecznymi 135 dni roboczych i 1080 godzin. 

Zespół Terapeutyczny kierowany przez Pielęgniarkę Kierownika Zespołu oraz Lekarza 

Geriatrę przygotowywał i nadzorował realizację dla każdego pacjenta indywidualnych planów 

terapeutycznych. Pacjenci otrzymywali wsparcie w zakresie usług fizjoterapeutycznych  

(2 fizjoterapeutów), psychologicznych (1 psycholog), terapii zajęciowej (1 terapeuta zajęciowy).                                                                                             

Pacjenci korzystali z porad logopedy, dietetyka. W ramach dopełnienia czasu pobytu  

w DDOM organizowane były różnorodne spotkania: z podróżnikami, występy muzyczne, 

spotkania z dziećmi (przedszkola), młodzieżą z ZS nr 1 oraz z animatorami kultury. Zapewniono 

codzienny transport pacjentów oraz pełne wyżywienie Podopiecznymi opiekują się na co dzień 

2 pielęgniarki oraz 2 opiekunki medyczne.                                                                                                                                                 

Z usług DDOM-u skorzystały 92 osoby (59 kobiet, 33 mężczyzn), w tym 60 osób 

zakończyło swoją terapię, 7 osób zawiesiło w czasie swój pobyt z powodu m.in. planowanych 

zabiegów a 25 osób jest w trakcie terapii (usługi zostały zawieszone z powodu epidemii).  

Średnia ilość dni świadczeń w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu - 40 dni 

roboczych. 

Maksymalna ilość zrealizowanych dni przez jednego podopiecznego DDOM - 80 dni. 

Minimalna zrealizowana ilość podopiecznych DDOM - 30 dni. 

 

 

 

 

 



130 

 

Tabela nr 2. Ilość podopiecznych przewidzianych dla projektu DDOM Wągrowiec 
 

Całkowita ilość podopiecznych przewidzianych dla 
projektu DDOM Wągrowiec 

230 mężczyzn kobiet 
średnia 
wieku 

 
SUMA podopiecznych zakończonych: 

 
60 

 
20 

 
40 

 
79 

 

Gmina Miejska Wągrowiec 20 6 14 79 

Gmina Wiejska Wągrowiec 7 3 4 81 

Miasto i Gmina Skoki 13 4 9 78 

Gmina Mieścisko 11 4 7 79 

Gmina Damasławek 5 1 4 79 

Miasto i Gmina Gołańcz 1 1 0 78 

Gmina Wapno 3 1 2 79 

 
SUMA podopiecznych w trakcie wsparcia w projekcie: 

32 13 19 78 

 

Gmina Miejska Wągrowiec 12 7 5 82 

Gmina Wiejska Wągrowiec 2 1 1 73 

Miasto i Gmina Skoki 2 1 1 82 

Gmina Mieścisko 3 1 2 79 

Gmina Damasławek 4 1 3 73 

Miasto i Gmina Gołańcz 3 1 2 76 

Gmina Wapno 6 1 5 82 

 
- w tym ilość podopiecznych zawieszonych 

32  

 

Tabela nr 3. Ilość podopiecznych w przedziale wiekowym przebywających w DDOM Wągrowiec 

 

wiek ilość osób 

60-69 lat 8 

70-79 lat 36 

80-89 lat 42 

90-99 lat 5 

100-109 lat 1 

 

II. Placówki medyczne i apteki  

 

Rodzaje placówek medycznych udzielających świadczeń medycznych dla seniorów  

na terenie powiatu wągrowieckiego (na podstawie zawartych umów z NFZ): 
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Tabela nr 4. Placówki medyczne działające na terenie powiatu wągrowieckiego 
 

 

L.p. 

 

 

Rodzaj placówki 

 

Ilość 

 
1. 
 

 
PLACÓWKI MEDYCYNY RODZINNEJ 

 
14 
 

 
2. 

 
PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA 

 

 
12 
 

 
3. 

 
POŁOŻNA ŚRODOWISKOWO - RODZINNA 

 

 
8 
 

 
4. 

 
HIGIENA SZKOLNA 

 

 
6 
 

 
5. 

 
POMOC MEDYCZNA W NOCY, WEEKENDY I ŚWIĘTA  

 

 
1 
 

 
6. 

 
TRANSPORT SANITARNY 

 

 
1 
 

 
7. 

 
PIELĘGNIARSKA OPIEKA DŁUGOTERMINOWA DOMOWA  

 

 
2 
 

 
8. 

 
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA 

 

 
1 
 

 
9. 

 
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY  

 

 
1 
 

 
10. 

 

 
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ 

 
1 

 
11. 

 
PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ  

 

 
1 
 

 
12. 

 
STACJA DIALIZ 

 

 
1 
 

 
13. 

 
STOMATOLOGIA 

 

 
16 
 

 
14. 

 
GABINET ORTODONTYCZNY 

 

 
1 
 

 
15. 

 
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA  

 

 
19 
 

 
16. 

 
SZPITAL 

 

 
1 
 

 
17. 

 
APTEKI 

 

 
20 
 

 

Wykaz placówek dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Wągrowieckiego 

https://www.wagrowiec.pl/645,zdrowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://www.bip.wagrowiec.pl/649,zdrowie. 

 

https://www.wagrowiec.pl/645,zdrowie
https://www.bip.wagrowiec.pl/649,zdrowie
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III. Wolontariat 

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego działa sześć szkolnych wolontariatów: 

➢ I Liceum Ogólnokształcące – Szkolne Koło PCK, które zrzesza 20 osób, 

➢ Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – Szkolny Klub Wolontariatu ,,Dar Życia”, który zrzesza 

ok. 77 członków, 

➢ Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – Szkolne Koło Wolontariatu ,,Corculum”, które zrzesza  

ok. 80 osób, 

➢ Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy – Wolontariat Szkolny, który zrzesza 30 osób, 

➢ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – Klub Wolontariusza, w którym 

uczestniczy 16 wychowanków i 4 opiekunów, 

➢ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - ,,Mow-a serca”, które zrzesza  

15 wychowanków. 

  Działaniami szkolnych wolontariatów funkcjonujących na terenie powiatu wągrowieckiego  

są objęte, m.in. osoby starsze, podopieczni Hospicjum Miłosiernego Samarytanina                                  

w Wągrowcu, Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Wągrowcu, Dziennego Domu Opieki 

Medycznej w Wągrowcu, Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, Domu Pomocy 

Społecznej w Jabłkowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. 

Szkolne Koło PCK działające przy I Liceum Ogólnokształcącym zorganizowało w roku 

szkolnym 2019/2020 cztery wizyty w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze. Spotkania  

te miały na celu pomoc osobom starszym m.in. w dotrzymywaniu towarzystwa.  

Szkolny Klub Wolontariatu ,,Dar życia” działa przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

Członkowie wolontariatu czynnie biorą udział w akcjach na rzecz środowiska lokalnego  

oraz ogólnopolskich. Wolontariusze Szkolnego Klubu przeprowadzili dwudniową, świąteczną 

zbiórkę żywności na rzecz potrzebujących w ramach działań Caritas w Wągrowcu. Ponadto  

w grudniu odwiedzili pensjonariuszy Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu. 

Spotkanie ze starszymi osobami polegało na rozmowach i pomocy doraźnej. Głównym celem 

było stworzenie atmosfery ciepła i empatii.  

Wolontariusze Szkolnego Klubu Wolontariatu „Dar Życia” systematycznie współpracują   

z Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Wągrowcu. Wolontariuszki odwiedzają chorych 

pensjonariuszy co najmniej raz w tygodniu (tak było do lutego 2020 r.). Rozmawiają z nimi, 

pomagają w prostych czynnościach, podnoszą na duchu. 

To jest tylko część działań realizowanych przez Szkolny Klub Wolontariatu ,,Dar Życia”. 

Jest ich znacznie więcej, ww. dotyczą głównie seniorów.  
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(Opracowano na podstawie informacji przygotowanej przez ZS nr 1 w Wągrowcu). 

W Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu działa od około 17 lat Szkolne Koło Wolontariatu 

,,Corculum”, które obecnie liczy około 80 osób. W roku 2019 i 2020 nie prowadzono specjalnych 

akcji skierowanych do osób starszych, poza wizytami w wągrowieckim hospicjum oraz 

spotkaniami z osobami niedowidzącymi i niewidomymi.  

 Wolontariat Szkolny przy Zespole Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy jest w stałym 

kontakcie z pensjonariuszami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy. W maju 2019 

roku zorganizowano dla podopiecznych majówkę, która odbyła się w świetlicy w Buszewie,  

w listopadzie zabawę Andrzejkową, a w grudniu spotkanie opłatkowe. Wolontariusze spędzili  

z podopiecznymi w 2020 roku święto zakochanych ,,Walentynki”. Ponadto przez cały rok 

regularnie odwiedzają chorych przybywających w Wągrowieckim Hospicjum. Hospicjum 

wspierają również finansowo poprzez przeprowadzane akcje charytatywne w szkole. W okresie 

świąt Bożego Narodzenia przygotowano kartki świąteczne dla osób przebywających w szpitalu 

i hospicjum. (Opracowano na podstawie informacji przygotowanej przez ZS w Gołańczy). 

Klub Wolontariusza funkcjonuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy. 

Wolontariusze współpracują z Domem Pomocy Społecznej w Kcyni oraz Środowiskowym 

Domem Samopomocy w Gołańczy.  

Grupa wolontariacka pod nazwą ,,Mow-a serca” z Antoniewa prowadzi szereg działań 

związanych z polityką senioralną. W 2019 roku prowadzone były działania, które polegały  

na integracji seniorów z podopiecznymi ośrodka. W tym celu zapraszano skockich seniorów  

na wieczory poetyckie pod hasłem ,,Artystyczne drogowskazy”. Ponadto seniorzy byli 

zapraszani na spotkania zespołu muzycznego ,,Płomień”. Młodzież przygotowywała w tym celu 

specjalne montaże muzyczne. Z inicjatywy Samorządu Wychowanków i grupy wolontariackiej 

młodzież podjęła współpracę z Domem Pomocy Społecznej w Jabłkowie. Współpraca ta 

Polygala na wizytach podopiecznych młodzieżowego ośrodka w DPI-ie i pomocy w opiece nad 

seniorami.  

 

IV. Inne działania wspierające seniorów przez Powiat Wągrowiecki 

 

1. Bezpłatne udostępnianie Uniwersytetowi Trzeciego Wieku bazy lokalowej i jej 

wyposażenia, w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu (biuro, aula, pracownia komputerowa 

itp.). 

2. Bezpłatne udostępnianie sal urzędu organizacjom pozarządowym na potrzeby 

organizowania szkoleń czy uroczystych spotkań. 
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3. Bezpłatne udostępnianie biura (nr 16) w Starostwie Powiatowym organizacjom 

pozarządowym, jak:  

➢ Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę,  

➢ Związek Strzelecki ,,Strzelec” Rzeczypospolitej Polskiej,  

➢ Zarząd Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu,  

➢ Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu Zarząd 

Koła w Wągrowcu. 

 

X. Powiatowy rzecznik konsumentów 

Podstawę prawną działalności rzecznika konsumentów stanowią przepisy Ustawy z dnia 16 

lutego 2007 roku  o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021r., poz. 275). 

Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy: 

1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie 

ochrony interesów konsumentów; 

2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego                                

w zakresie ochrony interesów konsumentów; 

3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów; 

4. współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej 

oraz organizacjami konsumenckimi; 

5. prowadzenie działań o charakterze edukacyjno – informacyjnym;  

6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.     

Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów 

oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach  o ochronę 

interesów konsumentów. Zadania w zakresie ochrony praw konsumentów nałożyła na powiat 

Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. (Dz. U. z 2020r., poz. 920). 

Powyższe zadania realizowane są w naszym powiecie od 2000 roku przez Powiatowego 

Rzecznika Konsumentów.  W roku 2020 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu 

udzielił 588 porad konsumenckich w formie osobistego kontaktu, telefonicznie oraz drogą 

elektroniczną. W 2020r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu skierował oficjalne, 

pisemne wystąpienia w 118 sprawach wniesionych przez konsumentów. Najwięcej wystąpień 

dotyczyło: reklamacji odzieży i obuwia (25), reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, 

urządzeń elektronicznych i sprzętu komputerowego (17), reklamacji mebli, art. wyposażenia 
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wnętrz   i utrzymania domu (11), reklamacji usług dot. bieżącej konserwacji, utrzymania domu, 

drobnych napraw (10), usług ubezpieczeniowych (8).  

W 2020r. Rzecznik wytoczył jedno powództwo przeciwko przedsiębiorcy o zapłatę kwoty 1.600 

zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, które zakończyło się wydaniem prawomocnego 

nakazu zapłaty, a także sporządził dla konsumenta sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego                     

w  postępowaniu upominawczym.  

Podobnie jak w latach ubiegłych rzecznik na co dzień, udzielając konsumentom pomocy 

prawnej, każdorazowo podejmował działania edukacyjne poprzez uświadamianie                                         

o przysługujących im prawach i możliwości egzekwowania obowiązujących przepisów. Rzecznik 

wypowiedział się na łamach lokalnego radia na temat spółki Polski Prąd i Gaz                                               

w związku z wydaniem przez Prezesa UOKiK decyzji stwierdzającej stosowanie 

niedozwolonych postanowień umownych oraz zobowiązaniem wypłaty rekompensat na rzecz 

konsumentów w związku z uiszczeniem przez nich opłat za przedterminowe rozwiązywanie 

umów. Publikował także na stronie internetowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe                      

w Wągrowcu informacje i ostrzeżenia dotyczące spraw konsumenckich. Artykuły, które ukazały 

się na stronie internetowej, miały na celu ostrzeganie konsumentów przed nieuczciwymi 

praktykami rynkowymi stosowanymi przez przedsiębiorców na pokazach i podczas umów 

zawieranych w domach konsumentów. Rzecznik poprzez stronę internetową prowadzoną przez 

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu informował mieszkańców o kampaniach społecznych 

Prezesa UOKiK, zapraszał do udziału w konkursach, ostrzegał  przed oszustami żerującymi na 

koronawirusie czy też zwracał uwagę na niebezpieczeństwa czyhające na konsumentów 

podczas udziału w pokazach towarów. 

W 2020 roku w związku z panującą pandemią covid-19 nie odbył się organizowany corocznie 

etap powiatowy XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej i etap wojewódzki w.w 

Olimpiady.  

Powiat Wągrowiecki zawarł z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Wielkopolskim Oddziałem 

Regionalnym Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu umowę na 

realizację zadania publicznego pn.”Mały konsument 2020” w ramach tzw. „małych grantów” 

polegającego na zorganizowaniu konkursów i szkoleń z zakresu ochrony praw konsumentów, 

jednakże na wniosek organizacji pozarządowej na mocy porozumienia stron i odpowiednich 

zapisów umowy rozwiązano umowę z uwagi na okoliczności uniemożliwiające wykonanie 

zadania tj. pandemia covid-19.   

Z uwagi na pandemię covid-19 nie organizowano 2020r. corocznych prelekcji                                                                

z zakresu ochrony praw konsumentów w szkołach dla uczniów w szkół ponadpodstawowych. 
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XI. Administracja architektoniczno – budowlana, geodezja, kataster, mienie powiatu 

1. Administracja budowlana 

Starosta Wągrowiecki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w 2020 r. 

- wydał 850 decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie Powiatu Wągrowieckiego w tym 

między innymi: 

o pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych – 241 szt. 

o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych 

– 29 szt. 

o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 14 szt. 

zawierających 178 mieszkań 

- przyjął i rozpatrzył 482 zgłoszenia dotyczące robót budowlanych i budowy obiektów 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w tym 109 zgłoszeń z projektem 

budowlanym ( zgłoszeń budowy sieci, instalacji gazu oraz budynków  

jednorodzinnych ) 

- wydał 53 zaświadczenia o samodzielnościach lokali mieszkalnych 

- wydał 16 odstępstw od przepisów dotyczących warunków technicznych budowy 

obiektów. 

- wydał 751 egz. dzienników budowy 

- przekazał do Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  

sprawozdania miesięczne, kwartalne oraz półroczne dotyczące wydanych pozwoleń na 

budowę razem 18 sprawozdań 

- na bieżąco przekazywał dane dotyczące wydanych pozwoleń i wniosków za pomocą 

ogólnokrajowego systemu RWDZ 

Zarząd Powiatu zaopiniował 9 projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Gmin. 

 

2. Geodezja i kataster 

Zestawienie sprzedaży w asortymentach od 01.01.2020 do 
22.12.2020 

Lp Asortyment Kod Liczba 

zamówień 
Wartość 

sprzedaży 

1 założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 101 4 212.80 

2 modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 102 10 933.30 
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3 aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) 103 42 1798.60 

4 aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu 

(GESUT) 
105 61 3594.80 

5 mapa z projektem podziału nieruchomości 126 165 10219.90 

6 mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej 127 51 4235.40 

7 inna mapa do celów prawnych 131 4 237.30 

8 rozgraniczenie nieruchomości 132 14 1000.10 

9 wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów  
granicznych/ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych 

133 172 9727.80 

10 mapa do celów projektowych 134 613 31354.70 

11 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów 

budowlanych 
135 606 22578.70 

12 tyczenie obiektów budowlanych 136 138 5446.30 

13 inny cel 137 16 1448.90 

14 Udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych UD 1778 107567.90 

15 przyłącze elektroenergetyczne nn 0.4 kV pe 63 7954.50 

16 przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15kV sn 4 420.00 

17 sieć kanalizacji deszczowej kd 7 3328.50 

18 przyłącze wodociągowe pw 155 19659.00 

19 przyłącze gazowe ś/c gś 17 3885.00 

20 sieć gazowa ś/c sg 24 6508.50 

21 przyłącze gazowe n/c gn 5 1045.50 

22 przyłącze TV kablowej ptv 1 105.00 

23 przyłącze kanalizacji sanitarnej pk 50 8668.50 

24 napowietrzna linia elektroenergetyczna nn nkn 1 255.00 

25 sieć kanalizacji sanitarnej sks 15 5368.50 

26 sieć elektroenergetyczna nn i sn nnn 2 300.00 

27 kanalizacja teletechniczna kt 3 1500.00 

28 sieć energetyczna SN-15kV ssn 7 1050.00 

29 przyłącze kanalizacji deszczowej pkd 3 829.50 

30 przyłącze telekomunikacyjne pt 14 3613.50 

31 sieć wodociągowa sw 22 6793.50 

32 sieć energetyczna oświetleniowa os 5 1380.00 

33 sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV enn 5 1558.50 

 

 

Lp Asortyment Kod Liczba 

zamówień 
Wartość 

sprzedaży 
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34 sieć kanalizacji deszczowej i energetycznej sde 1 465.00 

35 Sieć kanalizacji deszczowej skd 3 450.00 

36 sieć elektroenergetyczna nN0,4kV z przyłączami sep 1 150.00 

37 przykanaliki kanalizacji deszczowej pd 1 150.00 

38 przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15kV pś 3 315.00 

39 sieć oświetleniowa so 4 1230.00 

40 Wypis z rejestru gruntów 201 1055 90568.00 

41 Wypis z rejestru budynków 202 17 2119.00 

42 Wypis z rejestru lokali 203 9 664.00 

43 Wypis z kartoteki budynków 204 350 43244.00 

44 Wypis z kartoteki lokali 205 129 24003.00 

45 Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 206 4 150.00 

46 Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej 207 940 183610.00 

47 Przeglądanie aktów notarialnych 210 13 390.00 

48 Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych 211 52 8441.00 

49 Wykaz (skorowidz) podmiotów 212 51 8093.00 

50 Wyrys z mapy ewidencyjnej 208 25 3477.00 

51 Rejestr cen i wartości nieruchomości 209 40 4273.10 

52 Informacje 217 22 647.90 

53 Uwierzytelnienie 138 831 57462.20 

54 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 220 1068 61758.40 

55 Mapa ewidencji gruntów i budynków megb 1 41.30 

56 Projekt sieci wodociągowej SI_W 2 300.00 

57 Projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia SI_G_GN 1 255.00 

58 Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny SI_T_TK 

T 
1 150.00 

59 Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia SI_E_EN 1 150.00 

60 Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej SI_E_EO 1 150.00 

61 Projekt przyłącza wodociągowego PR_W 11 1522.50 

62 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej PR_K_K 

S 
4 787.50 

63 Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej PR_K_K 

D 
1 178.50 

64 Projekt przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PR_G_G 

N 
1 255.00 

65 Projekt przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia PR_E_EN 3 315.00 

66 Projekt sieci gazowej SI_G 4 1024.00 
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67 Projekt sieci telekomunikacyjnej SI_T 16 5308.50 

68 Projekt sieci elektroenergetycznej SI_E 5 1380.00 

69 Projekt przyłącza gazowego PR_G 5 979.00 

70 Projekt przyłącza elektroenergetycznego PR_E 1 252.00 

71 RCiWN RCiWN 55 4151.50 

72 Sieć telekomunikacyjna - kanał technologiczny SI_T_TK 

T 
1 150.00 

73 wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów 

granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek 

ewidencyjnych 

201 67 6938.60 

Lp Asortyment Kod Liczba 

zamówień 
Wartość 

sprzedaży 

74 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów 

budowlanych 
202 469 48110.00 

75 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 203 115 13690.00 

76 sporządzenie innej mapy do celów prawnych 205 9 1175.00 

77 sporządzenie mapy do celów projektowych 206 296 32745.00 

78 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby 

rozgraniczenia nieruchomości 
208 3 310.00 

79 wykonanie innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej w 

postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie 

może skutkować zmianą w bazach danych EGiB, GESUT, 

BDSOG lub BDOT500 z wyjątkiem prac wykonywanych na 

zamówienie organu Służby Geod. i Kart. 

209 74 8005.00 

Wartości sprzedaży dla poszczególnych 

asortymentów 

 

 

Inne 

sporządzenie mapy do celów 
projektowych 

Wypis z kartoteki budynków 

Uwierzytelnienie 

Uproszczony wypis z rejestru 
gruntów 
geodezyjna inwentaryzacja 
powykonawcza obiektów 
budowlanych 

Wypis z rejestru gruntów 

Udostępnienie danych i materiałów 
geodezyjnych 

Wypis z rejestru gruntów oraz 

wyrys  z mapy ewidencyjnej 
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Zestawienie robót w trakcie, zakończonych, anulowanych wg asortymentów 

rozpoczętych od 01.01.2020 do 31.12.202 
 

Kod Nazwa                       Ilość robót Jednostka  Ilość jednostek 

            asortymentu 

105 aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu  
(GESUT) 

60  0,00 

109                                                            
(BDSOG) 

1  0,00 

103 aktualizacja ew                           (    ) 41  0,00 

135 geodezyjna                                      
budowlanych 

1 087  0,00 

131                             5  0,00 

137 inny cel 19  0,00 

134                            615  0,00 

126                                         158  0,00 

127 mapa z projektem                              /       50  0,00 

102                                           (    ) 10  0,00 

132                              15  0,00 

208                                                   
ro                           

3 ha 0,00 

205                                           7 ha 0,00 

206                                         304 ha 0,00 

203                                                      119 ha 0,00 

136                               141  0,00 

104 utworzenie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu  
(GESUT) 

1  0,00 

106                                        f          
                                                     
                  f                   :   –1:5000 (BDOT500) 

1  0,00 

138 Uwierzytelnienie 81  0,00 

209                                                           
                                                        ż  
                                                        
                         wykonywanyc                
          ż       .       . 

83 ha 0,00 
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201                                                    
                                                   
ewidencyjnych 

70 ha 0,00 

133 wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów  172 0,00 
granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych 

Kod Nazwa Ilość robótJednostka                Ilość jednostek  
        asortymentu 

101        ż                                  (    ) 4  0,00 

211                                                           
                                                                     
                             

27 ha 0,00 

 
 

3.Mienie powiatu i gospodarka nieruchomościami 

 

Mienie powiatu 

Powiat Wągrowiecki jest właścicielem mienia o wartości 349 401.071 zł. Jednym ze składników 

mienia są grunty o powierzchni 505.0400 ha i wartości 80 565.684 zł. W ciągu roku 2020 

powierzchnia gruntów zwiększyła się o 2.1675 ha, co było wynikiem skutecznych działań w 

zakresie porządkowania stanu prawnego i dokumentowania własności powiatu na drogach 

powiatowych. 

Na wartość mienia powiatu składa się również wartość budynków – 42 241.239 zł, budowli – 

175 541.031 zł, środków trwałych – 35 479.633 zł, pozostałych środków trwałych – 14 483.225 

zł oraz wartość zbiorów bibliotecznych – 1 090.259 zł. 

Gospodarowanie mieniem powiatu to zadanie Zarządu Powiatu wynikające z dyspozycji 

zawartej w art. 32 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 

Dz. U. z 2020 poz. 920), zaś gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa to zadanie starosty. 

Zakres działań jakie ma podejmować zarząd powiatu w stosunku do nieruchomości powiatu 

oraz starosta w stosunku do mienia Skarbu Państwa określają przepisy art. 23 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1998 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. 2020 poz. 1990 ze zmianami). 

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie 

wyceny, zabezpieczenie nieruchomości, naliczanie należności za nieruchomości udostępnione 

oraz obrót nieruchomościami, jak również podejmowanie czynności w postępowaniach 

sądowych  w sprawach o własność, inne prawa rzeczowe, zapłatę, stwierdzenie nabycia 

spadku, zasiedzenie oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych. 
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W ramach wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej,     w roku 2020 zrealizowano szereg spraw z zakresu: komunalizacji mienia Skarbu 

Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz spraw związanych 

z użytkowaniem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, spraw dotyczących obrotu 

nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w tym związanych z najmem, dzierżawą, 

ustanowieniem służebności gruntowych oraz przesyłu, sprzedażą, zamianą i darowizną. W 

szczególności: 

 

W 2020 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami:  

4. zaopiniował 477 decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o inwestycji celu 

publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,  

5. wydał 20 zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,  

stanowiących w przeważającej mierze drogi, będące jednocześnie zgodą na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na czas realizacji przez inwestora 

inwestycji,  

6. w stosunku do 11 podmiotów wydano zaświadczenia o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności oraz o obowiązku wnoszenia opłaty przekształceniowej – na podstawie 

ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 

gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 139 ze zmianami), jako tak zwane przekształcenie opóźnione 

spowodowane: oddaniem budynku mieszkalnego do użytkowania, założeniem księgi 

wieczystej dla działki podlegającej ustawie lub regulacji stanu prawnego 

nieruchomości w księdze wieczystej,   

7. rozpatrzono 69 wniosków dotyczących zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty 

jednorazowej oraz wniosków o udzielenie bonifikat przewidzianych w treści cytowanej 

wyżej ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku,  

8. wydano 60 zaświadczeń zawierających zgodę na wykreślenie z działów III ksiąg 

wieczystych roszczeń o opłatę  - po uregulowaniu wszelkich należności związanych 

z obowiązkiem wnoszenia opłaty przekształceniowej – na podstawie ustawy  z dnia 

20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 

r., poz. 139 ze zmianami),  
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9. w 26 przypadkach zaktualizowano opłatę roczną dotyczącą prawa użytkowania 

wieczystego na rok 2021 i dalsze,  

10. procedowano 7 spraw dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych 

na cele mieszkaniowe w prawo własności, za które do tej pory nie pobierano opłat, 

były zwolnione z opłat bądź uregulowały opłaty roczne za cały okres użytkowania, 

sprawy toczą się nadal w 2021 roku,    

11. na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego procedowano w 1 

sprawie dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek oznaczonych 

numerami geodezyjnymi: 236/3 oraz 236/4, obręb Czeszewo, miejscowość: Brdowo, 

gm. Gołańcz, stanowiących własność Skarbu Państwa, na rzecz ich użytkownika 

wieczystego – obecnie otrzymaliśmy zgodę Wojewody na dokonanie tej czynności, 

ustalany zostaje termin aktu notarialnego,  

12. Oddano w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg na podstawie decyzji Zarządu 

Powiatu Wągrowieckiego łącznie 50 działek wchodzących w skład dróg na ternie 

powiatu nabytych na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz Decyzji 

Starosty Wągrowieckiego. 

13. Wydano 7 opinii w sprawie przebiegu dróg na terenie gminy Gołańcz, Damasławek                                              

i Wągrowiec,  

14. Przeprowadzono procedurę zmiany kategorii drogi na podstawie której z dniem 1 

stycznia 2020r. (ul. Zamkowa i ul. Parkowa w Skokach) 6 nieruchomość zmieniło 

kategorię drogi z powiatowej na gminną. Przekazanie działek nastąpiło na podstawie 

prawomocnego wpisu prawa własności w księgę wieczystą na podstawie uchwał o 

pozbawieniu drogi powiatowej jej kategorii i nadaniem jej kategorii drogi gminnej. 

15. Ze stanu bilansowego Starostwa Powiatowego zdjęto i przekazano Gminie Miejskiej 

Wągrowiec 51 działek wchodzących w skład dróg gminnych – ul. Leśna, ul. Rzeczna,        

ul. Berdychowska oraz ul. Średnia. 

16. Skierowano 9 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego w tym 6 o potwierdzenie 

prawa własności na rzecz Powiatu oraz 3 o uchylenie decyzji wydanych na rzecz 

innych samorządów. Wnioski dotyczą nieruchomości zajętych pod drogi. 

17. W 2020 roku Powiat Wągrowiecki nabył odpłatnie 2 nieruchomości na poszerzenie 

dróg. Działkę nr 1304/7  o  pow. 0,0017 ha położoną w Wągrowcu przy ul. Średniej, 

którą następnie przekazał Gminie Miejskiej Wągrowiec oraz działkę nr 1/1 o  pow. 
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0,0948 ha położoną w  Łosińcu gmina Skoki, która stanowi poszerzenie drogi 

powiatowej.  

18. wydano 1 decyzję ZRID zezwalającą na realizację inwestycji drogowej dla Burmistrza 

Miasta Wągrowca, na budowę ul. Projektowanej w Wągrowcu i wszczęto 

postępowanie      w sprawie wydania decyzji ZRID na Rozbudowę (przebudowę) ul. 

Skockiej    w Wągrowcu. 

19. Wydano 10 decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości 

przejęte na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec pod przebudowę drogi gminnej, 

realizowanej pod nazwą inwestycji: „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego, 

Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu” oraz 6 decyzji odszkodowawczych za 

przejęcie nieruchomości pod budowę ulicy Projektowanej w Wągrowcu. 

20. Wydano 1 decyzję w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, 

niewykorzystanej na cel wskazanej w akcie wywłaszczeniowym oraz wydano 1 

decyzję w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. 

21. Rozpatrzono 59 wnioski o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

22.  Wydano 16 decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych  z produkcji  oraz 

22 decyzje umarzające postępowanie w zakresie wydania decyzji zezwalającej na 

wyłączenie (dla gruntów nie podlegających ochronie) jak również udzielono 356 

informacji czy grunt podlega ochronie (czy wymaga wydania decyzji na podstawie  art. 

11 o ochronie gruntów rolnych i leśnych) w odpowiedzi na wnioski składane przez 

właścicieli gruntów oraz na wnioski Wydziału Architektury  i Budownictwa tut. 

Starostwa, 

23. Wydano 9 decyzji o ustaleniu klasyfikacji  gruntów oraz 1 decyzję w przedmiocie 

umorzenia postępowania klasyfikacyjnego,  

24. Wydano 7 zezwoleń na wykreślenie obciążeń z ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu 

Państwa (hipoteki, wzmianki o scaleniu, bezciężarowe odłączenie z księgi 

wieczystej), 
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XII. Bezpieczeństwo publiczne: 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2020 roku 

Inspekcja Weterynaryjna realizowała zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz 

bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia 

publicznego. 

W zakresie ochrony zdrowia zwierząt osiągnięto zadowalający stan bezpieczeństwa.                      

Na terenie Powiatu Wągrowiec w 2019 r. stwierdzono 1 chorobę zakaźną zwierząt podlegającą 

obowiązkowi zwalczania: zgnilec amerykański pszczół – 2 ogniska choroby w 2 pasiekach, 48 

pni w miejscowościach Żabiczyn i Długa Wieś. Ogniska choroby zlikwidowano, 1 obszar 

zapowietrzony wygaszono, 2 obszar zostanie wygaszony na wiosnę po przeglądzie pasiek. 

Od 2004 r. na terenie Powiatu Wągrowiec nie stwierdzono wścieklizny u zwierząt. 

Przebadano z wynikiem ujemnym 3 zwierzęta podejrzane o wściekliznę i przeprowadzono 114 

obserwacji zwierząt w kierunku wścieklizny z wynikiem ujemnym. Prowadzone badania 

kontrolne zakażeń zwierząt w kierunku takich chorób jak: enzootyczna białaczka bydła, 

bruceloza bydła, gruźlica bydła bruceloza owiec i kóz, BSE, pryszczyca, choroba niebieskiego 

języka, choroba pęcherzykowa świń, pomór klasyczny świń, afrykański pomór świń, gorączka 

Q oraz HPAI – potwierdziły brak ich występowania na terenie Powiatu. 

W wyniku badań na terenie Powiatu Wągrowieckiego stwierdzono następujące choroby 

zwierząt:  

• podlegające obowiązkowi rejestracji:   

o włośnica u 5 dzików odstrzelonych na terenie Powiatu Wągrowiec:  

▪ 2 dziki na terenie Gminy Gołańcz   

▪ 3 dziki na terenie gminy Wągrowiec  

o warroza pszczół – 121 pasiek, 4001 pni  

• choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze:  

o Listeria monocytogenes w kiełbasie polskiej – 1 podmiot, w 1 partii kiełbasy 

Ze względu na istniejące, ciągłe zagrożenie epizootyczne i epidemiologiczne niektórych chorób 

zakaźnych, mając na względzie możliwość przeniesienia zagrożenia z innych krajów i regionów 

świata oraz obowiązek ustawowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu posiada i 

aktualizuje plany gotowości zwalczania następujących chorób zakaźnych zwierząt: pryszczyca, 

choroba pęcherzykowa świń, klasyczny pomór świń, afrykański pomór świń, wysoce zjadliwa 

grypa ptaków, rzekomy pomór drobiu, zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb 
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łososiowatych, gąbczasta encefalopatia bydła. W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem 

świń przeprowadzono kontrole bioasekuracji w 217 gospodarstwach hodujących trzodę 

chlewną. Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości: 

• brak terminowości zgłoszenia do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy 

obowiązek znakowania – 83 gospodarstwa; 

• nieprowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren 

gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w który są utrzymywane świnie 

– 86 gospodarstw; 

• brak zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem 

zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 92 gospodarstwa; 

• brak mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia przed rozpoczęciem 

obsługi świń – 70 gospodarstw; 

• brak wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są 

utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń – 99 gospodarstw; 

• brak spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki 

– 85 gospodarstw. 

Łącznie stwierdzono w 2019 r. 727 nieprawidłowości. Ponadto przeprowadzono 131 kontroli 

sprawdzających wykonanie zaleceń i wydano 21 decyzji o nakazie uboju i zakazie utrzymywania 

świń.  

Wysłano do badania w kierunku ASF próby od 57 padłych i z wypadków komunikacyjnych 

dzików i uzyskano ujemne wyniki badania. 

Oprócz działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych do zadań Inspekcji 

Weterynaryjnej należy sprawowanie nadzoru nad: obrotem zwierzętami, skupami zwierząt, 

przewozem zwierząt, zakładami drobiu, zwierzętami akwakultury, schroniskami dla zwierząt, 

zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego i jaj 

wylęgowych drobiu, co zostało zrealizowane na terenie Powiatu Wągrowieckiego. Na teren 

Powiatu Wągrowieckiego przywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

• 97 przesyłek 36833 szt. świń z Danii, Niemiec, Holandii i Czech; 

• 3 przesyłki 3 koni. 

Z terenu Powiatu Wągrowieckiego wywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

• 43 przesyłki 192 koni do Niemiec, Finlandii, Szwecji, Holandii, Belgii, Litwy i Estonii; 

• 4 przesyłki 565 świń do Włoch i Słowacji; 

• 4 przesyłki 17500 szt. drobiu na Litwę. 
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Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 72 kontrole wymogów wzajemnej 

zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt- w 51 siedzibach utrzymujących bydło i w 4 

siedzibach owiec i kóz oraz 23 gospodarstwach utrzymujących świnie. Skontrolowano 72 

gospodarstwa w obszarze A, 23 gospodarstwa w obszarze B oraz 41 gospodarstw w obszarze 

C. Stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

• w 38 gospodarstwach nieterminowe zgłaszanie zdarzeń lub brak zgłoszeń zdarzeń do 

ARiMR; 

• w 17 gospodarstwach brak 1 kolczyka u zwierząt; 

• w 3 gospodarstwach brak 2 kolczyków u zwierząt; 

• w 2 gospodarstwach brak odpowiednich paszportów dla bydła; 

• w 10 gospodarstwach nieprawidłowo prowadzona księga rejestracji;  

• w 5 gospodarstwach dane zawarte w księdze rejestracji bydła nie są przechowywane 

przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia; 

• w 1 gospodarstwie utrzymującym świnie rolnik nie zgłosił kierownikowi biura faktu 

oznakowania zwierzęcia w terminie 7 dni od dnia tego oznakowania; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że zwierzęta są pod opieką niewystarczającej liczby 

osób; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że zwierzęta gospodarskie są utrzymywane w 

warunkach szkodliwych dla ich zdrowia lub powodujących urazy, uszkodzenia ciała lub 

cierpienia; 

• w 1 gospodarstwie stwierdzono, że wyposażenie pomieszczeń, w których utrzymywane 

są zwierzęta gospodarskie i sprzęt używany przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich nie 

są sprawdzane co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki nie są niezwłocznie usuwane.  

Prowadzono również kontrole przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w 

gospodarstwach: 15 utrzymujących konie, 64 utrzymujących bydło, 150 świnie, 1 owce, 1 kozy, 

2 zwierzęta futerkowe, 18 drób, a także w rzeźniach i transporcie. W gospodarstwach uchybienia 

dotyczyły głównie: brudnych pomieszczeń, braku dezynfekcji, czyszczenia oraz codziennego 

przeglądu sprzętu wykorzystywanego do pracy przy zwierzętach.  

 Niezwykle ważną pozycją w systemie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia publicznego 

w Powiecie są działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie badania zwierząt rzeźnych i mięsa 

oraz nadzoru nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego. 

W rzeźni na terenie Powiatu Wągrowieckiego ubito i zbadano 103 szt. bydła i 8448 świń. 

Jako niezdatne do spożycia oceniono 22 szt. świń i 4 szt. bydła. Ponadto zbadano 696 dzików 
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i 409 świń w ramach uboju na użytek własny. Przeprowadzono kontrole w 3 zakładach 

zatwierdzonych (1 rzeźnia bydła i świń zawiesiła działalność od września 2015 r.): 

• 1 rzeźni bydła i świń z rozbiorem i przetwórstwem; 

• 1 zakładzie rozbioru z przetwórstwem; 

• 1 zakładzie pakowania jaj; 

• 19 zakładach rejestrowanych, 71 podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią 

nieprzetworzonych produktów pszczelich, jaj, ryb i mleka klaczy;  

• 42 gospodarstwach produkcji mleka. 

W podmiotach tych przeprowadzono łącznie 664 kontroli, w tym 464 środków transportu. 

Inspekcja Weterynaryjna zrealizowała plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości 

chemicznych i biologicznych, skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt żywych, 

produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach, w wodzie przeznaczonej do 

pojenia zwierząt. Zbadano 159 prób środków spożywczych, 59 prób pasz. Otrzymano 2 

negatywne wyniki badania pasz: błąd deklaracji na etykiecie paszy. 

Ponadto Inspekcja Weterynaryjna zbadała urzędowo: 80 próbek z 16 partii wędlin pobranych 

w zakładach przetwórstwa, 1 próbkę mleka surowego pobranego w gospodarstwie. Otrzymano 

wyniki niezgodne w 1 partii kiełbasy polskiej: w 2 próbkach na 5 stwierdzono obecność Listeria 

monocytogenes. Wdrożono działania naprawcze, ponowne badanie dało wynik zgodny. 

Zbadano urzędowo 1 próbę pasz z obrotu w kierunku obecności organizmów genetycznie 

modyfikowanych – otrzymano zgodny wynik badania. 

Inspekcja Weterynaryjna sprawowała nadzór nad paszami i ubocznymi produktami 

zwierzęcymi. Skontrolowano 2 wytwórnie pasz, 3 podmioty produkujące materiały paszowe, 1 

podmiot zajmujący się usługowym mieszaniem pasz, 8 hurtowych punktów obrotu materiałami 

paszowymi, 1 wytwórnię zanęt i przynęt, 15 podmiotów zajmujących     się transportem pasz, 2 

magazyny materiałów paszowych, 1 hurtowy punkt obrotu dodatkami paszowymi, 15 punktów 

obrotu detalicznego, 23 gospodarstwa pod kątem żywienia zwierząt, 1 zakład techniczny, 1 

zakład przetwórczy kategorii III, 2 transporty produktów pochodnych. Łącznie u podmiotów tych 

przeprowadzono 102 kontrole. Nie stwierdzono istotnych naruszeń. 

Nałożono na właścicieli zwierząt 48 mandatów karnych na łączną sumę 3800 zł: 

▪ 5 mandatów za brak szczepienia psów przeciwko wściekliźnie; 

▪ 42 mandaty za naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt; 

▪ 1 mandat za naruszenie przepisów ustawy o paszach. 



149 

 

Wymierzono 3 kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 1250 zł 1 

zakładowi za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego – złe wyniki badań 

mikrobiologicznych wędlin, 2 podmiotom za brak badania mięsa w kierunku włośni.  

Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie 

Wągrowiec w 2019 r. był zadowalający, nie stwierdzono istotnych uchybień, zadania 

przewidziane do wykonania zostały zrealizowane. 

 

2.W zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2020 rok 

W roku 2020 ogółem zanotowano 979 interwencji tj. 193 pożary, co stanowiło 19,71% (w 2019 

27,49%) ogółu interwencji, 742 miejscowych zagrożeń – 75,79% (w 2019 65,61%) i 44 alarmów 

fałszywych – 4,49%, (w 2019 6,90%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 

10,75% interwencji tj. o 95 (z 884 do 979). 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę parametr określający wielkość pożarów, sytuacja pożarowa w 2020 r. 

przedstawiała się następująco:  
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  Ilość 
% 

ogółu 

mały 180 93,26 

średni 12 6,22 

duży 0 0,00 

b. duży 1 0,52 
 

 

 Parametr określający wielkość pożaru świadczy o skuteczności podejmowanych działań 

przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – im mniejszy pożar tym działania sprawniejsze. 

 Biorąc pod uwagę najważniejsze grupy obiektów należy stwierdzić, że najwięcej pożarów 

w 2020 roku wystąpiło w obiektach mieszkalnych oraz uprawach i rolnictwie – stanowią łącznie 

65,29% ogółu pożarów. Podobnie rozkład pożarów przedstawiał się w 2019 roku, które w tych 

grupach obiektów stanowiły 58,02%. Porównując rok 2020 z 2019 należy stwierdzić, że w tych 

grupach obiektów ilość odnotowanych pożarów spadła o 10,64% (w obiektach mieszkalnych 

nastąpił wzrost o 4 zdarzenia, natomiast w rolnictwie nastąpił wyraźny spadek bo aż o 19 

zdarzeń – w sumie 15 pożarów mniej). Duży spadek ilości pożarów w grupie związanej z 

rolnictwem odnotowano w uprawach – 10 oraz stogach – 5 (odpowiednio w 2019 uprawy – 22 

pożary, stogi – 21 pożarów, budynki inwentarskie 2 pożary, w 2020 – uprawy 12, stogi 16, 

budynki inwentarskie 4). 

Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się wciąż duża ilość pożarów w obiektach 

mieszkalnych – w 2020 roku w tej grupie obiektów odnotowaliśmy 72 pożary. W stosunku 

do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 5,6% (4 pożary więcej). Analizując okres ostatnich 

sześciu lat można zauważyć, że ilość pożarów w tej grupie obiektów utrzymuje się na podobnym 

poziomie (2015 – 63, 2016 – 62, 2017 – 60, 2018 – 74, 2019 – 68, 2020 – 72). Głównymi 

przyczynami tych pożarów jest niewłaściwa eksploatacja instalacji użytkowych, zwłaszcza 

przewodów dymowych (brak przeglądów okresowych oraz czyszczenia przewodów 

kominowych – w 2019 odnotowano 35 pożarów kominów, a w 2020 – 54). 
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średni
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duży
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Ilość pożarów wg wielkości w 2020 r.
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Znaczącą część pożarów stanowią inne obiekty niezaliczone do podstawowych grup obiektów. 

Odsetek tych pożarów wynosi 21,24%, co w stosunku do poprzedniego okresu daje spadek 

o 31,67% (z 60 do 41). Na tak duży spadek pożarów w tej grupie wpływ miała zapewne „wilgotna 

wiosna” oraz pojawiające się opady w okresie późnej wiosny i wczesnego lata. Należy 

zauważyć, że na przestrzeni ostatnich lat odnotowywaliśmy tu ciągły spadek, gdyż w 2015 r. 

było ich 112, 2016 r. 52, 2017 r. 43. W latach 2018 – 2019 nastąpił wzrost pożarów w tej grupie, 

na co wpływ miała zapewne panująca aura – brak opadów atmosferycznych zwłaszcza w 

okresie wiosennym i letnim. W grupie tej zdecydowaną większość pożarów stanowią: trawy na 

poboczach dróg, rowach oraz nieużytkach. 

Pożary użytków rolnych jak również nieużytkowanych powierzchni rolniczych oraz traw na 

poboczach dróg, rowach wynikają z wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego, wzrastającego 

w przypadku występowania niekorzystnych warunków pogodowych – suszy. W tym konkretnym 

przypadku mamy do czynienia ze zjawiskiem sezonowości (okres wiosny – marzec, kwiecień, 

maj i lata przypadający na czas żniw). 
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Zanotowane w 2020 roku 742 miejscowe zagrożenia pod względem wielkości zakwalifikowane 

zostały w następujący sposób: 
 

 
 

W 2020 roku nastąpił znaczny wzrost MZ bo o 27,93% z 580 do 742. Wzrost ten spowodowany 

był działaniami podejmowanymi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w przeciwdziałaniu 

koronowirusowi SARS-CoV-2. Odnotowano 164 tego typu zdarzenia, które polegały głównie na 

przeprowadzeniu dezynfekcji placów zabaw, dostarczaniu żywności osobom będących 

w kwarantannie i izolacji domowej oraz utrzymywaniu w należytym stanie i  gotowości 

tymczasowej izby przyjęć przygotowanej przy wągrowieckim szpitalu powiatowym na bazie 

namiotu pneumatycznego sprawionego przez Państwową Straż Pożarną. 

Biorąc pod uwagę pozostałe rodzaje zdarzeń z katalogu MZ można zauważyć, że ilość 

odnotowanych zdarzeń utrzymuje się na poziomie ubiegłorocznym (2020 rok 742 MZ w tym 164 

związane z działaniami przeciw koronawirusowi, 2019 – 580). 
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Na przestrzeni kilkunastoletniej, zaobserwowano znaczący wzrost liczby miejscowych zagrożeń 

w miesiącach letnich. Przyczyną tych zdarzeń jest występowanie gwałtownych zjawisk 

meteorologicznych (burze, ulewy, wichury), nietypowe zachowanie zwierząt – gniazda 

os i szerszeni oraz wzrastającą liczbą poruszających się środków transportu oraz liczbą osób 

odwiedzających powiat. Wzrost ilości MZ w miesiącu grudniu 2013 roku związany był 

z usuwaniem skutków orkanu „Ksawery”. 

 W 2020 r. największy odsetek, spośród wszystkich akcji ratowniczych, odnotowano 

w granicach administracyjnych miasta Wągrowca - 39,35%, gm. wiejskiej Wągrowiec – 17,57% 

oraz miasta i gminy Skoki – 17,36% co łącznie stanowiło ponad 72% (72,52%) ogółu interwencji. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w trzech gminach nastąpił spadek interwencji, przy czym 

największy w gminie Damasławek – 4,48% (z 67 do 64 zdarzeń, w gminie Gołańcz z 96 do 94 – 

2,08%, w gminie Wapno z 40 do 39 – 2,5%). Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo działań 

związanych z przeciwdziałaniem koronowirusowi przez jednostki ochrony przeciwpożarowej na 

terenie miasta i gminy Gołańcz (19 zdarzeń) ogólna liczba interwencji spadła. 

Największy wzrost zdarzeń wystąpił na terenie miasta Wągrowca – 23,08%, miasta i gminy Skoki 

– 13,33% oraz gminie Mieścisko – 12,5%. Na wzrost interwencji wpływ miały działania związane 

z przeciwdziałaniem koronowirusowi (gm. miejska Wągrowiec – 131 oraz miasto i gmina Skoki – 

10), oraz z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych – miasto i gmina Skoki (21 zdarzeń więcej) 

oraz gmina Mieścisko (6 zdarzeń więcej) i pomoc PRM – gmina Mieścisko (5 zdarzeń więcej). 

Umieszczone poniżej kolejne 3 wykresy pokazują, bardziej precyzyjnie rozkład zdarzeń na 

terenie poszczególnych gmin powiatu wągrowieckiego. Pierwszy wykres pokazuje łączną ilość 

zdarzeń, drugi - ilość pożarów, a trzeci MZ. 
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 Biorąc pod uwagę wskaźnik ilości interwencji na 1000 mieszkańców należy zauważyć, 

że parametr ten obiektywnie określa zagrożenie na danym obszarze, ponieważ uwzględnia 

wskaźnik zurbanizowania oraz strukturę użytkowania terenu. 

 

Ilości zdarzeń przypadających na 1 tysiąc mieszkańców w porównaniu z rokiem 2019. 

 

Gmina 

Pożary Miejscowe zagrożenia Razem pożary i MZ 

Ogół
em 

2020 
r. 

Ogółe
m 

2019 
r. 

na 1000 
w 2020 

r. 

na 
1000 w 
2019 r 

Ogółe
m 

2020 
r. 

Ogółe
m 

2019 
r. 

na 1000 
w 2020 

r. 

na 1000 
w 2019 

r. 

Ogółe
m 

2020 
r. 

Ogółe
m 

2019 
r. 

na 
1000 w 
2020 r 

na 
1000 w 
2019 r 

Damasław
ek 14 

18 2,6 3,3 
48 

48 9,0 8,9 62 66 11,7 12,3 

Gołańcz 22 26 2,7 3,1 70 67 8,5 8,0 92 93 11,1 11,2 

Mieścisko 14 17 2,4 2,8 56 47 9,4 7,8 70 64 11,8 10,7 

Skoki 37 36 3,8 3,7 129 103 13,2 10,6 166 139 17,0 14,3 
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Wapno 11 30 3,7 10,1 28 9 9,5 3,0 39 39 13,2 13,1 

m. 
Wągrowiec 46 

53 1,8 2,1 
292 

211 11,4 8,2 338 264 13,2 10,3 

Wągrowiec 49 63 4,0 5,1 119 95 9,7 7,8 168 158 13,6 12,9 

Powiat 193 243 2,7 3,5 742 580 10,6 8,3 935 823 13,3 11,7 

 

 

 

 

Działalność kontrolno–rozpoznawcza 

W roku 2020 zgodnie z harmonogramem i kierunkami kontrolnymi prowadzono czynności 

kontrolno-rozpoznawcze. Przeprowadzono 107 kontroli przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych w 152 obiektach, podczas których stwierdzono 201 nieprawidłowości. 

W celu wykonania obowiązku ich usunięcia wydano 37 decyzji administracyjnych.  

W ramach wyżej wymienionych kontroli dokonano 36 odbiorów technicznych nowo 

powstałych lub przebudowywanych obiektów budowlanych zajmując stanowiska. Ponadto 

wykonano 12 lustracji w obiektach związanych m.in. z wypoczynkiem dzieci i młodzieży czy 

przeprowadzaniem imprez masowych. 

 
 

Na 152 skontrolowane obiekty w 80 stwierdzono nieprawidłowości z zakresu: 
 

Rodzaj nieprawidłowości 

Ilość 

obiektów 

Nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych kwalifikujące 

obiekt do zagrażających życiu ludzi 
6 

Inne nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych  11 

Obiekty 

użyteczności  

publicznej 

30,92%

Obiekty 

zamieszkania 

zbiorowego 

3,95%

Budynki 

mieszkalne 

wielorodzinne

9,87%
Obiekty 

produkcyjne 

i magazynowe

43,42%

Gospodarstwa rolne

7,24%Obiekty na terenie 

Zakładu Dużego 

Ryzyka

1,32%

Lasy

3,29%

Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów
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Nieprawidłowości z zakresu gaśnic (np. niedostateczna ilość, 

brak przeglądu, niewłaściwe rozmieszenie, brak 

oznakowania itp.) 

6 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji przeciwpożarowych 14 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji użytkowych (np. 

instalacja elektryczna, odgromowa kominowa itp.) 
26 

Nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych do obiektów 2 

Nieprawidłowości związane z zaopatrzeniem wodnym 3 

Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego (brak wymaganej 

instrukcji,  brak aktualizacji lub instrukcja znajdowała się w 

miejscu niedostępnym) 

15 

Nieprawidłowe oznakowanie obiektu znakami 

bezpieczeństwa 
10 

Niezaznajomienie pracowników z przepisami ochrony p.poż. 5 

Nieprawidłowości z zakresu systemów sygnalizacji pożaru 1 

Nieprawidłowości w zakresie magazynowania oraz 

przetwarzania materiałów 
1 

 

 

2.W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

 

W 2020 roku na terenie naszego powiatu wszczęto 1162 postępowań przygotowawczych,            

tj. o 87 mniej, a niżeli w roku uprzednim. 

 Odnotowano 981 przestępstwa stwierdzone a więc o 9 mniej niż w roku poprzedzającym.  

Wynikiem prowadzonych postępowań przygotowawczych było ustalenie 581 

podejrzanych w stosunku, do których w 696 przypadkach wniesiono akt oskarżenia, a wobec 34 

podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

Uszczerbek na zdrowiu: Wszczęto 7 spraw tj. o 8 mniej niż w roku poprzedzającym). Wskaźnik 

dynamiki przestępstw stwierdzonych wyniósł 118,2 % (stwierdziliśmy 13 czynów tj. o 2 więcej 

niż w ubiegłym roku). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 92,3%. 

Bójka i pobicie: Odnotowano 9 wszczęć tj. o 2 wszczęte postępowania więcej niż przed rokiem) 

Jednocześnie odnotowano dynamikę przestępstw stwierdzonych na poziomie 150 % (12 

przestępstw – o 4 więcej niż w roku poprzedzającym). Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 

100%. 

Kradzież z włamaniem: Wszczęto 31 postępowań tj. o 3 więcej niż rok wcześniej). Dynamika 

przestępstw stwierdzonych wyniosła 132,7% (odnotowaliśmy 73 czynów tj. o 18 więcej niż                   

w roku ubiegłym). Wykrywalność wzrosła o 7,1% i wyniosła 67,1% 
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Kradzież cudzej rzeczy: 58 postępowań, tj. o 11 mniej niż w roku ubiegłym), zaś dynamika 

przestępstw stwierdzonych wyniosła 83,7% (72 przestępstwa tj. o 14 przestępstw mniej niż                  

w roku ubiegłym). Uzyskano wykrywalność na poziomie 76,4% tj. wyższą o 13,6%. w stosunku 

do 2019 r. 

Przestępstwa rozbójnicze: Wszczęto w tej kategorii 4 postępowania przygotowawcze tj. o 4 

mniej niż rok wcześniej (dynamika wyniosła 50%). Stwierdzono 6 przestępstw (o 2 przestępstwa 

mniej niż w roku 2019, dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 75%) Osiągnięto 

wykrywalność kształtującą się na poziomie 100 % Pozostała na tym samym  poziomie co w 

2019 r.  

Kradzieże samochodów: Nie wszczynano żadnych postępowań przygotowawczych dot. 

kradzieży samochodów. Odnotowano jednak 2 przestępstwa stwierdzone, które były 

konsekwencją spraw prowadzonych z roku ubiegłego. Dynamika przestępstw stwierdzonych 

wyniosła 18,2%) Osiągnięto wykrywalność na poziomie 100%, tj. wzrost o 36,4% w stosunku do 

2019 r. 

Uszkodzenie rzeczy: Wszczęto 47 postępowań tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. 

Dynamika przestępstw stwierdzonych wyniosła 68% W tej kategorii przestępstw stwierdzono 34 

przypadki uszkodzeń mienia, tj. o 16 przestępstw mniej niż w roku 2019. Uzyskano 

wykrywalność na poziomie 60% czyli takim samym jak w 2019 r.  

Przestępstwa narkotykowe: Wszczęto ogółem 47 postępowania przygotowawcze (tj. o 5 

więcej niż w roku poprzednim): dynamika wszczęć wyniosła 111,9%. Stwierdzono dokonanie 

107 czynów tj. o 8 przestępstw więcej w stosunku do 2019 r.– dynamika wyniosła 108,1%. 

Łącznie w 2020 r. zabezpieczono 9 241,90 g narkotyków. 

Poszukiwania: Wszczęto 156 spraw poszukiwawczych z czego zrealizowanych zostało 119 

zatrzymań osób, co daje 76% skuteczności zatrzymań. Ze wszystkich prowadzonych spraw 

poszukiwawczych w 2020 r. dokonano zatrzymań na podstawie 22 listów gończych. 

Odnotowano 31 wpływów listów gończych z czego zrealizowano 22. Wszczęto 18 spraw 

związanych z zaginięciem osób. Zaginięcia dotyczyły w 7 przypadkach pierwszego I, a w 2 

przypadkach poziomu II oraz w 9 przypadkach poziomu III.  

Przestępstwa gospodarcze: W 2020 r. wszczęto 176 postępowań przygotowawczych                             

o przestępstwa gospodarcze tj. o 5 postępowań mniej niż w roku 2019. W tej kategorii na 

podstawie materiałów operacyjnych wszczęto 50 postępowań. We wszystkich tych 

postępowaniach stwierdzono 183 przestępstwa gospodarcze i 3 przestępstwa korupcyjne.  

Prewencja: W omawianym okresie policjanci prewencji ujawnili 5218 wykroczeń. Nałożyli  2996 

mandatów karnych, udzielili 1909 pouczeń, sporządzili 313 notatek stanowiących podstawę do 
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wszczęcia postępowań o wykroczenia. Policjanci służb prewencyjnych wylegitymowali łącznie 

29 976 osób.  Podejmowano czynności dotyczące 4194 zgłoszonych interwencji. 

Zatrzymania: W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w tut. jednostce w 2020 r. osadzono 

491 osób, a z tej liczby zatrzymano do wytrzeźwienia 98 osób (w tym 4 kobiety), podejrzanych 

o popełnienie przestępstwa 304 osoby. Na polecenie Sądu, Prokuratora zatrzymano 89 osób. 

Przestępczość nieletnich:  W roku 2020, nieletni dopuścili się 23 czynów karalnych do  ogólnej 

liczbie 981 przestępstw stwierdzonych. Odnotowano 29 nieletnich sprawców przestępstw do 

ogólnej liczby 558 podejrzanych.  

Ruch drogowy: W 2020 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 36 wypadków,                   

w wyniku których śmierć poniosły 4 osoby, a 35 osób zostało rannych. W tym okresie zaistniało 

453 kolizje drogowe. 

W porównaniu do roku 2019 nastąpił: 

spadek liczby wypadków drogowych o 6; 

nastąpił spadek liczby osób zabitych tj. z 5 do 4 osób; 

spadek liczby rannych o 13; 

spadek liczby kolizji o 68. 

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych były w 2020 r.: 

• Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 76 zdarzeń; 

• Niezachowanie odległości między pojazdami – 74 zdarzenia;  

• Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 66 zdarzeń; 

• Nieprawidłowe cofanie – 48 zdarzeń;  

• Inne przyczyny – 23 zdarzeń;  

• Nieprawidłowe wyprzedzanie – 20 zdarzeń;  

• Nieprawidłowe skręcanie – 16 zdarzeń;  

• Nieprawidłowe omijanie – 14 zdarzeń;   

• Nieprawidłowe wymijanie – 12 zdarzeń;  

• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 9 zdarzeń;  

• Zmęczenie – zaśnięcie – 7 zdarzeń;  

• Nieprawidłowe zatrzymanie – postój – 4 zdarzenia;  

• Nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 4 zdarzenia;  

• Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 3 zdarzenia;  

• Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych – 1 zdarzenie;  
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• Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy skręcaniu w drogę poprzeczną – 1 

zdarzenie;  

• Nieustąpienie pieszemu w innych okolicznościach – 1 zdarzenie; 

• Nieprawidłowe zawracanie – 1 zdarzenie; 

• Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 1 zdarzenie; 

• Jazda bez wymaganych świateł – 1 zdarzenie. 

Nietrzeźwi kierujący: W 2020 roku ujawniono 151 nietrzeźwych kierujących tj. o 10 więcej niż 

w roku poprzedzającym. Pojazdami mechanicznymi poruszało się 86 osób, a kolejne osoby to 

rowerzyści - 65 osób. 

Represja: Policjanci Ruchu Drogowego ujawnili 11 158 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec 

sprawców tych wykroczeń nałożyli 7345 mandatów karnych oraz 273 wnioski o ukaranie. 

Zastosowali 2287 pouczeń. Ponadto zatrzymali 925 dowodów rejestracyjnych i 257 praw jazdy.  

 

XIII. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim  w 2020 

roku.  

 

Powiat wągrowiecki jest powiatem średniej wielkości położonym w północno-wschodniej 

części województwa wielkopolskiego o powierzchni 1040,8 km2 z przewagą obszarów produkcji 

rolnej i terenów rekreacyjnych. Zgodnie ze stanem na dzień 30.06.2020 r. liczył 70216 

mieszkańców. Gęstość zaludnienie wynosiła 67,46 osoby/ km2 i była niższa od średniej krajowej.  

Zgodnie z jednolitym wykazem obiektów na koniec 2020 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna rejestrowała 1226 obiektów podlegających kontroli oraz 937 podmiotów 

działających w zakresie produkcji pierwotnej i/lub sprzedaży bezpośredniej.  

W roku sprawozdawczym wykonano 3601 kontroli planowanych, rekontroli, kontroli doraźnych 

oraz wywiadów epidemiologicznych. Wydano 1232 decyzje administracyjne 138 decyzji 

merytorycznych, 66 decyzji płatniczych, 1020 o nałożeniu kwarantanny lub izolacji  

w związku z pandemią Covid 19, nałożono 8 grzywien na kwotę 40000,- (w tym jedną na kwotę 

5000,- umorzono w związku ze złożonym odwołaniem) za nie przestrzeganie zasad 

kwarantanny. Nałożono 10 mandatów karnych na łączną kwotę 2250 zł. Pobrano 322 próbek 

do badań laboratoryjnych. 

Rozwijająca się pandemia Covid 19 wpłynęła w sposób zasadniczy na pracę całej Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu. Większość pracowników Oddziału Nadzoru, 

Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, a okresowo także 
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administracyjnych oddelegowanych zostało w związku z narastającą ilością zadań do pracy 

związanej ze zwalczaniem Covid 19. Jednocześnie wprowadzane na terenie całego kraju 

obostrzenia powodowały, że część obiektów przeznaczonych zgodnie z planem pracy na rok 

2020 do kontroli była zamknięta co wpłynęło na znaczną modyfikację planów kontroli. Należało 

także obejmować kontrolami doraźnymi obiekty celem sprawdzenia przestrzegania 

wprowadzonych na terenie kraju obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Przeprowadzono 

425 takich kontroli. 

Higiena Komunalna 

Ocena zaopatrzenia ludności w wodę. Urządzenia do zaopatrywania w wodę, ocena 

jakości wody do spożycia przez ludzi. 

Urządzenia na terenie miast: 

 Wodociąg publiczny Wągrowiec – wydajność 4308 m3  /dobę. 

a) liczba zaopatrywanej ludności- 27720. 

b)  ujęcia wody zasilające wodociąg 

-  liczba studni głębinowych 8, eksploatowanych w 2020 r. 8, głębokość od 120-125m. 

-  lokalizacja ujęć-5 studni tereny rolnicze, 3 studnie teren przedsiębiorstwa wodociągowego. 

-  wyznaczono strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodno-prawnymi strefy 

oznakowane i zagospodarowane prawidłowo. 

- studnie głębinowe monitorowane przez wyspecjalizowaną firmę ochroniarską, stosowane są                            

elektroniczne czujki ruchu. 

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie. Dezynfekcja  wody 

stała stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii  

i nie dokonano modernizacji istniejącej.  

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 9 jakości wody  

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany. 

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych 

technologii. 

g) jakość wody:  
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PARAME

TRY 

Liczba 

badań 

wykonanych 

w ramach: 

LICZBA BADAŃ 

NAZWA 

PARAMETRU 

LICZBA PRZEKROCZEŃ 

(należy podać także 

wartości przekroczeń) ogółem 

w tym 

kwestionow

anych 

bakteriol

ogiczne 

Kontrola 

urzędowa 
19 0 - - 

Kontrola 

wewnętrzna 
21 0 - - 

fizykoche

miczne 

Kontrola 

urzędowa 
19 0 - - 

Kontrola 

wewnętrzna 
21 0 - - 

 

h) końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno-

techniczny zachowany. 

Wodociąg publiczny Skoki – wydajność 989 m3/dobę   

a) liczba zaopatrywanej ludności- 6378. 

b) ujęcia wody zasilające wodociąg 

-  liczba studni głębinowych 2, eksploatowanych w 2020 r. 2, głębokość  42 i 110m. 

-  lokalizacja ujęć - 2 studnie na terenie SUW. 

-  wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi 

strefy oznakowane i zagospodarowane prawidłowo.    

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody-filtracja , napowietrzanie, odmanganianie, do  

dezynfekcji wody stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono   

nowej technologii oraz nie dokonano modernizacji istniejącej. 

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 2 jakości wody. 

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany. 

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych 

technologii. 

g) jakość wody: 

  

PARAME

TRY 

Liczba 

badań 

wykonanych 

w ramach: 

LICZBA BADAŃ 

NAZWA 

PARAMETRU 

LICZBA PRZEKROCZEŃ 

(należy podać także 

wartości przekroczeń) ogółem 

w tym 

kwestionow

anych 

bakteriol

ogiczne 

Kontrola 

urzędowa 
5 0 - - 



162 

 

Kontrola 

wewnętrzna 
5 0 - - 

fizykoche

miczne 

Kontrola 

urzędowa 
5 0 - - 

Kontrola 

wewnętrzna 
5 0 - - 

  

h) końcowa ocena roczna – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny 

wodociągu zachowany. 

Wodociąg publiczny Gołańcz – wydajność 955 m3/dobę 

a) liczba zaopatrywanej ludności- 4590. 

b) ujęcia wody zasilające wodociąg 

-  liczba studni głębinowych 4, eksploatowanych w 2020 r. 4, głębokość od 44 - 48 m. 

-  lokalizacja ujęć-1 studnia tereny rolnicze, 3 studnie na terenie SUW. 

-  wyznaczono tylko strefy ochrony bezpośredniej zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnym strefy 

oznakowane i zagospodarowane prawidłowo. 

c) stosowane metody i środki uzdatniania wody - filtracja i napowietrzanie, dezynfekcja okresowa 

stosuje się podchloryn sodu. W roku sprawozdawczym nie wprowadzono nowej technologii i nie 

dokonano modernizacji istniejącej.  

d) liczba przeprowadzonych kontroli – 1 protokolarna i 2 jakości wody. 

e) stan sanitarno-techniczny obiektu – zachowany. 

f) w roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów i nie wprowadzono nowych 

technologii. 

g) jakość wody: 

PARAME

TRY 

Liczba 

badań 

wykonanych 

w ramach: 

LICZBA BADAŃ 

NAZWA 

PARAMETRU 

LICZBA PRZEKROCZEŃ 

(należy podać także 

wartości przekroczeń) ogółem 

w tym 

kwestionow

anych 

bakteriol

ogiczne 

Kontrola 

urzędowa 
5 0 - - 

Kontrola 

wewnętrzna 
7 0 - - 

fizykoche

miczne 

Kontrola 

urzędowa 
5 0 - - 

Kontrola 

wewnętrzna 
5 0 - - 
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h) końcowa ocena roczna – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny 

wodociągu zachowany.  

Urządzenia w terenie wiejskim wszystkie o wydajności od 100 do 1000 m3/dobę - 24 wodociągi 

w miejscowościach: Kaliszany, Kobylec, Pawłowo Żońskie, Ochodza, Żelice, Rudnicze, 

Łekno, Lęgniszewo, Grabowo, Morakowo, Wapno, Damasławek, Międzylesie, Niemczyn, 

Mieścisko, Popowo Kościelne, Kozielsko, Jabłkowo, Mokronosy, Gołaszewo, Roszkowo, 

Łukowo, Pawłowo Skockie, Żabiczyn. 

 

Liczba próbek  

 

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (w tys.) 

odpowiadająca 

wymaganiom 

warunkowo-

odpowiadająca 

nie 

odpowiadająca 

wymaganiom 
Rodzaj 

kontroli 

zbadanych 

ogółem 

nie 

odpowiadających 

Kontrola 

urzędow

a 

 

     126 

 

           0 30,52            0           0 

Kontrola 

wewnętr

zna 

175            0 

 

We wszystkich wodociągach woda odpowiadała normatywom ustawowym, a stan sanitarno – 

higieniczny urządzeń nie budził zastrzeżeń. 

Wodociągi o wydajności do 100 m3/dobę 

Nadzorowano 2 wodociągi publiczne w miejscowościach Smogólec i Parkowo gm. Gołańcz; 

jakość wody nie budziła zastrzeżeń oraz 4 wodociągi lokalne w miejscowościach: Rejowiec 

Poznański w Bazie Paliw nr 4, Bazie Obozowo-Biwakowej ZHP w Rościnnie, Parking Skoki gdzie 

woda odpowiadała wymogom oraz Gospodarstwo Agroturystyczne Ostrowo Młyn (nie badano 

wody ze względu na zawieszenie działalności).  

Badania w kierunku bakterii Legionella sp.  

W roku sprawozdawczym badań w kierunku bakterii Legionella w próbkach wody z sieci nie 
pobierano.  
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Ocena jakości wody w kąpieliskach otwartych i obiektach krytych: 

W roku sprawozdawczym  zgłoszono 4 kąpieliska zgodnie z opiniowanymi projektami uchwał 

rad gmin. Wszystkie podmioty starające się o utworzenie kąpielisk posiadały pozwolenia wodno-

prawne, profile wody w kąpieliskach oraz pozostałe dane dotyczące planowanego kąpieliska. 

Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. 

Kąpielisko miasto Wągrowiec 

Kąpielisko Kozielsko gmina Damasławek 

Kąpielisko Kobylec gmina Wągrowiec 

Kąpielisko Kamienica gm. Wągrowiec 

Miejsca wykorzystywane do kąpieli w roku sprawozdawczym nie było. 

 

Pływalnie kryte – 2 obiekty 

1. Aquapark Wągrowiec: obiekt o charakterze parku wodnego  

liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w 2019 r. 

Rodzaj 

kontroli 

Liczba 

próbek 

bakteriologi

a 

Liczba 

próbek 

fizykochem

ia 

ogółe

m 

w tym ile z 

przekroczeniami 

przekroczone 

parametry 

uwagi: 

Kontrola 

urzędowa 

20 5 25 0 - 

 

 

Kontrola 

wewnętrzn

a 

98 70   168 0 - 

 

 

suma 118 75 193 0 -  

 

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

Badania w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella - 5 próbek w ramach kontroli 

urzędowej i 25 w ramach kontroli wewnętrznej wyniki ujemne. 

 

2. Basen kąpielowy ORW Wielspin w Wągrowcu 

liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w 2019 r. 

Rodzaj 

kontroli 

Liczba 

próbek 

Liczba 

próbek 

ogółe

m 

w tym ile z 

przekroczeniami 

przekroczone 

parametry 

uwagi: 
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bakteriologi

a 

fizykochem

ia 

Kontrola 

urzędowa 

9 3 12 0  

- 

 

 

Kontrola 

wewnętrzn

a 

        26 16 42 0 - 

 

 

suma 35 19 54 0 -  

 

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

Badania w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella - 1 próbka w ramach kontroli 

urzędowej 2 w ramach kontroli wewnętrznej wyniki ujemne. 

 

PIS stanowi nadzór sanitarny nad: 

1. Zakładami opieki zdrowotnej. 

Hospicjum Św. Samarytanina w Wągrowcu 

Szpital ZOZ Wągrowiec      

 

 

Hospicja stacjonarne – 1 obiekt  

Przychodnie, ośrodki, poradnie, ambulatoria 30 obiektów. 

Medyczne laboratoria diagnostyczne 3 obiekty.  

Zakłady rehabilitacji leczniczej 4 obiekty. 

Inne zakłady opieki zdrowotnej 18 obiektów   

Indywidualne praktyki lekarskie 2 obiekty.  

Indywidualne praktyki lekarzy dentystów 7 obiektów.  

Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 39 obiekty.  

Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów 23 obiekty.  

Grupowe praktyki lekarzy dentystów 1 obiekt.  

Indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych 6 obiektów.  
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2. obiektami użyteczności publicznej. 

Ustępy publiczne 

Domy  Pomocy  Społecznej zapewniające opiekę całodobową 

Dzienny Dom Seniora. 

Noclegownie i domy dla bezdomnych  

Hotele  

Ośrodek Rehabilitacyjny Wielspin w Wągrowcu 

Inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie 

Zakłady fryzjerskie 

Zakłady  kosmetyczne 

Zakłady  tatuażu 

Zakłady  odnowy  biologicznej 

Inne zakłady, w których jest świadczona łącznie więcej niż jedna usługa – fryzjerskie, 

kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu.  

Dworce autobusowe  

Dworce i przystanki kolejowe  

 Tereny rekreacyjne 

Cmentarze  

Zakłady pogrzebowe 

Inne obiekty użyteczności publicznej 

 

3.Środkami  transportu. 

W roku sprawozdawczym przeprowadzono 2 kontrole autokarów wycieczkowych oraz 1 kontrolę 

autobusu przewożącego pracowników . Stan sanitarny dobry. 

Ocena sytuacji epidemiologicznej. 

      Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wągrowieckim w roku 2020 była zdeterminowana 

rozwijającą się pandemią Covid 19. Poza tym nastąpił spadek zapadalności na: zatrucia 

pokarmowe wywołane pałeczką Salmonella, bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez 

Clostridium difficile, wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe wywołane głównie przez 

rotawirusy, biegunki  i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie  zakaźnym 

pochodzeniu, w tym także u dzieci do lat 2, wirusowe zapalenie wątroby typu B, krztusiec, 
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płonicę, świnkę oraz chorobę inwazyjną wywołaną przez Streptococcus pneumoniae, choroby 

przenoszone drogą płciową, styczność i narażenie na wściekliznę, ospę wietrzną i grypę. 

Na tym samym poziomie zarejestrowano zachorowania na boreliozę. Nie wystąpiły przypadki 

wirusowego zapalenia wątroby typu C, zachorowania na inwazyjną chorobę wywołaną przez 

meningokoki i Haemophilus  influenzae.  

Choroby szerzące się drogą pokarmową: 

Jak w latach poprzednich nie zanotowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome  

i czerwonkę bakteryjną. 

 W roku 2020 zarejestrowano 3 przypadki zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami 

Salmonella. Zapadalność spadła z 7,11 w roku 2019r. do 4,27 w roku 2020.  

U chorych zidentyfikowano pałeczki Salmonella Enteritidis. Były to zachorowania pojedyncze, 

niepowiązane epidemiologicznie o nieznanym lub domniemanym źródle zakażenia. 

Zachorowania wystąpiły  w grupach wiekowych: 0-4 lat – 1 dziecko, powyżej 60 lat – 2 osoby w 

środowisku miejskim. Przypadki te w czasie rozpoznania i leczenia hospitalizowano.     

  Biegunki dzieci do lat 2 zapadalność spadła z 3851,17 w roku 2019 do 1404,78 w roku 2020. 

Spośród 22 przypadków zgłoszonych, 18 dzieci było hospitalizowanych. U 11 dzieci nie 

wykonano żadnych badań diagnostycznych. Wirusologicznie przebadano 11 przypadków, 

wykryto w 2 przypadkach- rotawirusy, w 3 przypadkach – adenowirusy oraz w 6 przypadkach 

badanie nie potwierdziło zakażenia wirusami. Dzieci leczone ambulatoryjnie - 4 przypadki, bez 

badań diagnostycznych. 

Nosiciele zarazków schorzeń jelitowych - nie zarejestrowano nosicielstwa pałeczek 

Salmonella typhi, paratyphi, pałeczek Shigella. Zarejestrowano 1 przypadek nosicielstwa 

pałeczek Salmonella Enteritidis. 

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu E . Zarejestrowano w 2019 r. 1 przypadek 23 letniego 

mężczyzny ze środowiska miejskiego. Zakażenie zostało wykryte w czasie badań dawcy krwi. 

U zakażonego nie wystąpiły objawy kliniczne. Jako najbardziej prawdopodobną drogę 

zakażenia wskazano spożywanie niemytych owoców i warzyw. 

 Zatrucie jadem kiełbasianym. zgłoszono 1 przypadek.  Zachorował 23 letni mężczyzna ze 

środowiska wiejskiego. Sporadyczne zachorowanie to przypadek możliwy, zarejestrowany na 

podstawie rozpoznania klinicznego. Próby do badań od chorego na obecność toksyny 

botulinowej nie pobrano. W wyniku prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego wskazany 

został pasztet, jako produkt mogący mieć związek przyczynowy z chorobą. 

Ogniska zachorowań - w roku sprawozdawczym nie wystąpiły ogniska zbiorowych zatruć 

pokarmowych. 
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Choroby w zakresie których prowadzi się szczepienia ochronne w tym objęte programami 

eliminacji. 

Krztusiec zapadalność spadła z 5,69 w 2019 roku do 1,42 w 2020 r.  Zarejestrowano 1 

przypadek zachorowania na krztusiec. Zachorowała 17 letnia dziewczyna. Przypadek  wystąpił 

w środowisku wiejskim. U chorej wykonano badania serologiczne krwi w kierunku przeciwciał 

przeciw Bordetella pertussis w klasie IgA. Na podstawie definicji przypadku na potrzeby nadzoru 

epidemiologicznego zakwalifikowano przypadek jako potwierdzony. Leczenie odbyło się w 

warunkach ambulatoryjnych. Chora miała wykonane szczepienia przeciw krztuścowi  zgodnie z 

PSO obowiązującym w danym roku, ostatnia dawka w 2007r. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B  

współczynnik zapadalności zmalał z 9,96 w roku 2019 do 4,27 w roku 2020. Zarejestrowano 3 

przypadki jako wirusowe zapalenie wątroby typu B bliżej nie określone  (BNO). Wszystkie 

zachorowania zarejestrowano zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru 

epidemiologicznego jako przypadki potwierdzone na podstawie badania antygenu HBs i są to 

przypadki nowo wykryte. Zachorowania wystąpiły w środowisku miejskim u 3 kobiet  

w grupie wiekowej 20-29 lat – 2 przypadki, 30-39 lat – 1 przypadek. Wszystkie osoby były 

szczepione przeciwko WZW typu B zgodnie z obowiązującym w danym roku PSO. Nie 

notowano zachorowań jako ekspozycji zawodowej. Zgony nie wystąpiły. 

Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic) – Zapadalność w 2020 wyniosła 1,42  

i spadła w stosunku do roku 2019 (5,69). Zarejestrowano 1 zachorowanie u 4 letniego chłopca 

ze środowiska miejskiego. Przypadek zakwalifikowano na podstawie objawów jako możliwy. 

Chory był wcześniej zaszczepiony p/śwince 1 dawką w 2016r. 

W minionym roku nie wystąpiły przypadki zachorowania na różyczkę, odrę, tężec, nagminne 

porażenie dziecięce oraz przypadki podejrzenia ostrego porażenia wiotkiego. 

Neuroinfekcje oraz choroba meningokokowa i inne wywołane przez Streptococcus 

pneumoniae oraz Haemophilus influenzae.  

Zarejestrowano 1 przypadek zapalenia opon mózgowych i mózgu o etiologii bakteryjnej nie 

określonej.  

Spadła zapadalność na  inwazyjną chorobę wywołaną przez Streptococcus pneumoniae z 7,11 

w roku 2019 do 2,84 w 2020 r. Zarejestrowano 2 zachorowania z objawami: 

-  posocznicy u  mężczyzn ze środowiska miejskiego. Posiewy krwi potwierdził zakażenie 

pneumokokami.  

-   1 zachorowanie z objawami zapalenia płuc, potwierdzone badaniami bakteriologicznymi. 

Zachorowanie u tego 63-letniego mężczyzny ze środowiska miejskiego zakończyło się zgonem. 
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W 2020r. nie zarejestrowano przypadków zachorowania na chorobę inwazyjną wywołaną przez 

meningokoki i  Haemophilus influenzae. 

Choroby odzwierzęce - Nie wystąpiły w roku 2020 zachorowania na włośnicę, toksoplazmozę 

wrodzoną, leptospirozę, bąblowicę, wągrzycę, listeriozę 

Inne choroby zakaźne:  

Ospa wietrzna – rok 2020 charakteryzował się spadkiem ilości zachorowań. Zapadalność 

wyniosła 115,35/100 tys. mieszkańców i spadła w stosunku do roku ubiegłego (268,84/100 tys. 

mieszkańców). Spośród 81 zarejestrowanych przypadków chorowały głównie dzieci w wieku 

szkolnym i przedszkolnym w środowisku wiejskim. Znaczny wzrost zachorowań miał miejsce w 

I i IV kwartale 2020. Chorzy leczeni ambulatoryjnie. Chorowały osoby nie szczepione przeciwko 

ospie wietrznej. 

Borelioza – zarejestrowano 2 przypadki zachorowania co daje zapadalność 2,84 i jest na 

poziomie roku 2019. Zachorowania zakwalifikowano jako przypadki potwierdzone. W obu 

przypadkach wystąpił rumień wędrujący. Zachorował 1 mężczyzna i 1 kobieta w środowisku 

wiejskim. Przypadki leczone ambulatoryjnie. Źródłem zakażenia były ukłucia kleszczy, do 

których doszło w różnych miejscach na terenie powiatu wągrowieckiego. 

Zachorowania nie były związane z narażeniem zawodowym. 

Zapobieganie wściekliźnie - do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej  

w Wągrowcu zgłoszono w roku sprawozdawczym zgłoszono 81 przypadków styczności  

i narażenia na wściekliznę. W związku z brakiem możliwości wykluczenia zakażenia wścieklizną 

u 5 osób podjęto szczepienia p. wściekliźnie. Nie zarejestrowano żadnego dodatniego wyniku 

w kierunku wścieklizny u zwierząt. 

W roku 2020 nie zanotowano przypadków zachorowania na wirusowe zapalenie wątroby typu 

C,  posocznice i zakażenia pozajelitowe wywołane Salmonellą,  

Gruźlica:  

W roku 2020 zgłoszono 6 przypadków zachorowania na gruźlicę nadzorem objęto 24 osoby  

z bezpośredniego kontaktu. 

Choroby przenoszone drogą płciową: 

W roku 2020  zarejestrowano 2 przypadki chorób przenoszonych drogą płciową były to 

zachorowania na kiłę nieokreśloną.. Nastąpił spadek zapadalności w porównaniu z rokiem 2019, 

z 4,27 na 2,84 . Nie zanotowano natomiast zachorowań na ziarnicę weneryczną  

i rzeżączkę i inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydie. Przypadki 

dotyczyły mężczyzn ze środowiska wiejskiego, byli leczeni ambulatoryjnie 

 



170 

 

COVID-19 – pierwsze przypadki Covid 19 odnotowano na terenie powiatu wągrowieckiego na 

początku kwietnia 2020. Do końca roku sprawozdawczego odnotowano: 1821 zachorowań, w 

tym 196 hospitalizacji i 64 zgony.  

Objęto kwarantanną 9984, a nadzorem epidemiologicznym 578 osób, wydano 1020 decyzji  

o nałożeniu kwarantanny. 

Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności dla poszczególnych chorób      

zakaźnych w latach 2019-2020 

 

Lp. 
Kod 

wg ICD-10 
Jednostka chorobowa 2019 2020 

0 1 2  .                        l.                        

1 A00 Cholera UE - - - - 

2 A01.0 Dur brzuszny UE - - - - 

3 A01.1-3 Dury rzekome A, B, C UE - - - - 

4 A02.0 

Salmoneloza 

zatrucie pokarmowe UE/PL 5 7,11 3 4,27 

5 A02.1 posocznica PL - - - - 

6 A02.2-8 inne zakażenie pozajelitowe PL - - - - 

7 A03 Czerwonka bakteryjna (szigeloza) UE - - - - 

8 A04.0-2 

Inne  

bakteryjne  

zakażenia  

jelitowe  

(      ) 

wywołane przez E. coli biegunkotwórczą PL 4) - - - - 

9 A04.3 wywołane przez E. coli enterokrwotoczną 
(werotoksyczną)  UE - - - - 

10 A04.4 wywołane przez E. coli inną i BNO - - - - 

11 A04.5 wywołane przez Campylobacter UE - - - - 

12 A04.6 wywołane przez Yersinia enterocolitica lub 
pseudotuberculosis UE 

- - - - 

13 A04.7 wywołane przez Clostridium difficile PL 8 11,38 2 2,84 

14 A04.8 inne określone - - - - 

15 A04.9 nieokreślone 1 1,42 - - 

16 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5) - - - - 

17 A05.0 Inne  

bakteryjne  

zatrucia  

pokarmowe 

(      ) 

gronkowcowe - - - - 

18 A05.1 jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL 1 1,42 - - 

19 A05.2 wywołane przez Clostridium perfringens - - - - 

20 A05.3-8 inne określone - - - - 

21 A05.9 nieokreślone - - - - 

22 A05 Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe u dzieci do lat 2 6) - - - - 

23 A07.1 Giardioza (lamblioza) UE - - - - 

24 A07.2 Kryptosporydioza UE - - - - 

25 A08.0 Wirusowe 

zakażenia 

jelitowe  

(      ) 

wywołane przez rotawirusy 28 39,83 6 8,54 

26 A08.1 wywołane przez norowirusy 2 2,84 - - 

27 A08.2-3 inne określone 7 9,96 3 4,27 

28 A08.4 nieokreślone 16 22,76 - - 

29 A08.0-4 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7) 17 1109,66 5 341,99 

30 
A09 

Biegunka i zapalenie żołądkowo-
jelitowe BNO, o prawdopodobnie 
zakaźnym pochodzeniu 

ogółem 81 115,22 28 39,87 

31 w tym u dzieci do lat 2 42 2741,51 17 1162,79 

32 A20 Dżuma UE - - - - 

33 A21 Tularemia UE - - - - 
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34 A22 Wąglik UE - - - - 

35 A23 Bruceloza: nowe zachorowania UE - - - - 

36 A24.0 Nosacizna PL - - - - 

37 

 

A27 Leptospiroza UE - - - - 

38 A28.2 Jersinioza pozajelitowa PL - - - - 

39 A31 Mikobakteriozy - inne i BNO - - - - 

40 A32 Listerioza UE - - - - 

41 A33-A35 
Tężec UE 

ogółem - - - - 

42 A33 noworodków - - - - 

43 A36 Błonica UE - - - - 

44 A37 Krztusiec PL 4 5,69 1 1,42 

45 A38 Płonica (szkarlatyna) PL 22 31,29 9 12,81 

46 A39 
Choroba  

meningokokowa, 

inwazyjna UE/PL   8) 

ogółem - - - - 

47 A39.0; 
A39.8/G05.0 

zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - - - - 

48 A39.1-4 posocznica - - - - 

49 A39.5-9 inna określona i nieokreślona - - - - 

50    .   ż   Choroba  

wywołana przez 

Streptococcus 

pyogenes, inwazyjna 
PL   9) 

ogółem 11 15,65 3 4,27 

51 A46 róża 11 15,65 3 4,27 

52 A48.3 zespół wstrząsu toksycznego - - - - 

53 B95.0/O85 gorączka połogowa - - - - 

54 B95.0/ (...) inna określona i nieokreślona 10) - - - - 

55 A48.1 
Legioneloza 

choroba legionistów UE/PL - - - - 

56 A48.2 gorączka Pontiac PL - - - - 

57 A50 

Kiła UE/PL 

wrodzona - - - - 

58 A51 wczesna - - - - 

59 A52 późna - - - - 

60 A53 inne postacie kiły i kiła nieokreślona 3 4,27 2 2,84 

61 A54 Rzeżączka UE/PL - - - - 

62 A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie UE/PL - - - - 

63 A56 Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez 
Chlamydie UE/PL 

1 1,42 - - 

64 
A69.2 Borelioza z Lyme 

ogółem UE/PL 2 2,84 2 2,84 

65 neuroborelioza UE - - - - 

66 A70 Ornitozy (zakażenia Chlamydia psittaci) - - - - 

67 A75 Dur wysypkowy - - - - 

68 A78 Gorączka Q UE - - - - 

69 A77; A79 Gorączka plamista i inne riketsjozy 11) - - - - 

70 A80.1-2,4 
Poliomyelitis UE/PL 

wywołane dzikim wirusem - - - - 

71 A80.0,3-8 wyw. wirusem pochodzenia szczepionkowego - - - - 

72 — Ostre porażenia wiotkie u dzieci w wieku 0-14 lat - - - - 

73 A81.0 Encefalopatie  

gąbczaste 

choroba Creutzfeldta-Jakoba (CJD) PL - - - - 

74 A81.0 wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba (vCJD) UE - - - - 

75 A81 inne i nieokreślone - - - - 

76 A82 Wścieklizna UE - - - - 

77 Z20.3/ 

Z24.2;Z28 

Styczność i narażenie na wściekliznę / potrzeba szczepień 12) 11 15,65 5 7,12 

78 A84 Kleszczowe zapalenie mózgu UE - - - - 

79 B00.4 Inne 

wirusowe  

opryszczkowe - - - - 

80 A81.1;A83; 

A85;B02.0 

inne określone - - - - 

81 A86 nieokreślone - - - - 
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82 — zapalenie  

mózgu 

w innych chorobach objętych MZ-56 13) 1 1,42 - - 

83 A87.0 Wirusowe 

zapalenie  

opon  

mózgowych 

enterowirusowe - - - - 

84 B00.3 opryszczkowe - - - - 

85 A87.1-9;B02.1 inne określone i nieokreślone - - - - 

86 — w innych chorobach objętych MZ-56 14) - - - - 

87 A90-1 Gorączka denga (klasyczna lub krwotoczna) UE - - - - 

88 A92.0 Choroba wywołana przez wirus Chikungunya UE - - - - 

89 A92.3 Gorączka zachodniego Nilu UE - - - - 

90 A92.8 Choroba wywołana przez wirus Zika UE - - - - 

91 A95 Żółta gorączka UE - - - - 

92 A96.2;A98.3-4 Wirusowe 

gorączki 

krwotoczne UE 

Ebola, Marburg, Lassa 11) - - - - 

93 A96.0-1,8-9; 

A98.0-2,5-8,A99 

inna określona i nieokreślona 11) - - - - 

94 A98.5 Choroba wywołana przez hantawirusy PL - - - - 

95 B01 Ospa wietrzna 189 268,84 81 115,35 

96 B03 Ospa prawdziwa UE - - - - 

97 B05 Odra UE - - - - 

98 B06 Różyczka UE/PL - - - - 

99 B08.8 Pryszczyca - - - - 

100 B15 

Wirusowe  

zapalenie  

wątroby 

typu A UE - - - - 

101 B16 typu B - ostre UE/PL - - - - 

102 B18.0-1 typu B - przewlekłe i BNO UE/PL 15) 7 9,96 3 4,27 

103 B17.1 typu C - ostre – ogółem UE/PL - - - - 

104 B17.1 typu C - ostre wg definicji UE - - - - 

105 B18.2 typu C - przewlekłe i BNO UE/PL 16) 4 5,69 - - 

106 
B17.0,2-8; 

B18.8-9;B19 
inne i nieokreślone 1 1,42 - - 

107 B20-B24 AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL - - - - 

108 Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 17) 1 1,42 - - 

109 B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE/PL 4 5,69 1 1,42 

110 B50-B54 Malaria (zimnica) UE - - - - 

111 B67 Bąblowica (echinokokoza) UE - - - - 

112 B69 Wągrzyca (cysticerkoza) - - - - 

113 B75 Włośnica UE - - - - 

114    .   ż   Choroba 

wywołana przez 

Streptococcus  

pneumoniae, 

inwazyjna UE, 18) 

ogółem 5 7,11 2 2,84 

115 
B95.3/G04.2; 

G00.1 
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 1 1,42 - - 

116 A40.3 posocznica 2 2,84 1 1,42 

117 J13;B95.3/(...) inna określona i nieokreślona 3 4,27 1 1,42 
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118 B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE, 19) - - - - 

119    .   ż   Choroba 

wywołana przez 

Haemophilus  

influenzae, 

inwazyjna UE/PL 20) 

ogółem - - - - 

120 
B96.3/G04.2; 

G00.0 
zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - - - - 

121 A41.3 posocznica - - - - 

122 
A49.2;J14; 

B96.3/(...) 
inna określona i nieokreślona - - - - 

123 
G01;G04.2; 

G05.0; 

Bakteryjne  

zapalenie  

opon mózgowych 

i/lub mózgu 

w innych chorobach objętych MZ-56 21) - - - - 

124 G00.2-8;G04.2 inne określone - - - - 

125 G00.9;G04.2 inne, nieokreślone - - 1 1,42 

126 G03 Zapalenie opon mózgowych inne i nieokreślone 1 1,42 - - 

127 G04.8-9 Zapalenie mózgu inne i nieokreślone - - - - 

128 J09 Grypa ptaków typu A/H5 lub A/H5N1 u ludzi UE/PL, 22) - - - - 

129 

J10-J11 Grypa UE/PL 
ogółem 13 18,49 3 4,27 

130 u dzieci w wieku 0-14 lat 8 65,84 3 26,46 

131 P35.0 Wrodzone  

choroby  

wirusowe 

różyczka wrodzona UE - - - - 

132 P35.8 choroba wywołana przez wirus Zika UE - - - - 

133 P35.3-9 inne określone i nieokreślone 11) - - - - 

134 P37.1 Inne wrodzone  

zakażenia  

i choroby  

pasożytnicze 

toksoplazmoza UE - - - - 

135 P37.2 listerioza UE - - - - 

136 P37.3-4,8-9 inne określone i nieokreślone 11) - - - - 

137 U04 SARS – Zespół ostrej niewydolności oddechowej UE, 23) - - - - 

138 T60 Zatrucia pestycydami – ostre 23) - - - - 

139 T61 Zatrucia naturalnie 

toksycznymi 
substancjami 
spożytymi jako pokarm 
23) 

ryby, skorupiaki i inne produkty morza - - - - 

140 T62.0 grzyby - - - - 

141 T62.1-2 jagody i inne części roślin - - - - 

142 T64 

Ostre zatrucia 

żywnością skażoną 

biologicznie i/lub 

chemicznie 23) 

mikotoksyny - - - - 

143 - dioksyny - - - - 

144 - polichlorowane bifenyle - - - - 

145 - inne określone i nieokreślone - - - - 

146 

U07.1-2 

Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19) 

Nie wypełniać 
147 Zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)-przypadki możliwe 

Suma kontrolna 513  184  
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Uwagi! Do obliczeń wykorzystano: 

Stan ludności na dzień 30.06.2019 – 70 301, dzieci do lat 2 stan na dzień 30.06.2019r. –  1532 

dzieci do lat 14 stan na 30.06.2019r.- 12 150 

Stan ludności na dzień 30.06.2020 – 70 216, dzieci do lat 2 stan na dzień 30.06.2020r. –  1462 

dzieci do lat 14 stan na 30.06.2020r.- 11 335 

Szczepienia ochronne. 

W okresie sprawozdawczym 16 placówek powiatu wągrowieckiego  realizowało szczepienia w 

ramach Programu Szczepień Ochronnych. PSSE w Wągrowcu realizując PSO zamówiła 13666 

preparatów szczepionkowych o wartości 502946,69, które zostały rozdystrybuowane wśród 

placówek szczepiących. 

Szczepienia obowiązkowe: 

W roku sprawozdawczym zgodnie z programem szczepień ochronnych zaszczepiono 80,36 % 

dzieci i młodzieży. Wskaźnik ten wzrósł o 0,71 % w stosunku do roku ubiegłego. W grupie dzieci 

niezaszczepionych w stosunku do roku ubiegłego obniżyła się ilość dzieci odroczonych z 

powodu choroby, w roku bieżącym z tego powodu nie zaszczepiono 168 dzieci w tym 

przeciwskazania okresowe posiadało 25 dzieci, przeciwskazania stałe posiadało 14 dzieci,  

a 129 dzieci to odroczenia z powodu krótkotrwałej choroby. Natomiast wzrosła liczba dzieci 

przebywających długotrwale za granicą w roku bieżącym z tego powodu nie zaszczepiono 51 

dzieci. W 2020 roku 102 osób uchylało się od szczepień obowiązkowych (podjęto postępowania 

administracyjne) na skutek tego 8 osób wykonało obowiązek szczepień ochronnych. Wydano 3 

tytuły wykonawcze, skierowano 3 wnioski do Wojewody o nałożeniu grzywny w celu 

przymuszenia do wykonania szczepień ochronnych. Na koniec roku 2020  

z tytułu uchylania się od szczepień ochronnych pozostało nie zaszczepionych 65 dzieci  

i młodzieży. 

 Szczepienia zalecane: 

Liczbę osób poddanych szczepieniom zalecanym w latach 2019, 2020 przedstawia poniższa 

tabela 

LICZBA OSÓB 

PRZECIWKO 

CHOROBOM 

2019 2020 

p/kleszczowe zapalenie 

mózgu 

96 84 
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p/meningokokom 150 207 

p/rotawirusom 241 217 

p/grypie 2072 

 

1487 

p/WZW A 95 52 

p/ospa wietrzna 160 202 

p/wirusem brodawczaka 

HPV 

95 53 

Kampania HPV rocznik 

2006  

i 2007 

439 470 

 

Szczepienia w grupach ryzyka (szczepienia p/WZW B):  

osoby z bliskiego otoczenia osób zakażonych HBV oraz inne osoby przewlekłe chore  

o wysokim ryzyku zakażenia oraz osoby przygotowujące się do zabiegów operacyjnych 

zaszczepiono 641 osób. 

Higiena Dzieci i Młodzieży 

Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania 

 Na koniec roku 2020 w ewidencji placówek obejmowanych nadzorem istniało 73 obiekty, w tym 

26 przedszkoli, 1 klub dziecięcy, 4 żłobki, 21 szkół podstawowych, 7 zespołów szkół, 1 liceum 

ogólnokształcące, 1 rzemieślnicza szkoła branżowa I stopnia, 1 szkoła wyższa, 5 placówek z 

pobytem całodobowym dzieci i młodzieży oraz 6 innych placówek oświatowo-wychowawczych. 

W skontrolowanych placówkach łącznie przebywało 8550 dzieci i młodzieży. W ramach nadzoru 

nad tymi placówkami przeprowadzono 41 kontroli.  

 W związku z trwającym na terenie kraju stanem epidemii znaczna część placówek oświatowo-

wychowawczych była zamknięta, a praca terenowa PSSE w Wągrowcu ograniczona. Sytuacja 

ta spowodowała, że nie odbyła się większość zaplanowanych na 2020 r. kontroli stanu 

sanitarnego nadzorowanych placówek, a co za tym idzie zebrane w ciągu roku 

sprawozdawczego dane nie dają pełnego obrazu stanu placówek na terenie powiatu 

wągrowieckiego.  Kontrole przeprowadzone w czasie trwania epidemii wykazały, że dyrektorzy 

placówek podjęli działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno - 
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higienicznego i bezpieczeństwa w swoich obiektach, dostosowując ich działalność do 

obowiązujących w czasie trwania epidemii przepisów prawa i wytycznych.    

                Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Rozwoju” w Skokach zyskało 

dodatkowe pomieszczenia w nowej lokalizacji. Nowy lokal przeznaczony na przedszkole mieści 

się na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego w części przeznaczonej na działalność 

usługową. Dla dzieci przeznaczono przestronną salę zajęć, szatnię  

i pomieszczenie sanitarne. 

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkole: 

    W 2020 r. szkoły na terenie powiatu wągrowieckiego prowadziły dożywianie uczniów w formie 

obiadów. Ciepłe posiłki (jedno lub dwudaniowe) wydawano w 5 skontrolowanych  

w tym zakresie placówkach. Ogółem z obiadów skorzystało 250 dzieci i młodzieży. Z posiłków 

dofinansowanych skorzystało 117 uczniów. 

Ergonomia w szkole: 

Ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii przeprowadzono w 5 

przedszkolach i 1 szkole podstawowej. Meble były prawidłowo zestawione, oznakowane, 

rozmiary dla danego ucznia zostały wpisane w dziennikach lekcyjnych. Łącznie oceną objęto 

344 stanowiska w 20 oddziałach 6 placówek. W celu weryfikacji prawidłowego zestawienia mebli  

i dostosowania ich do wzrostu uczniów przeprowadzono 114 pomiarów stanowisk. 

 Higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych 

  Rozkłady zajęć lekcyjnych oceniono w 5 szkołach podstawowych. W 1 szkole stwierdzono 

nieprawidłowości, które dotyczyły zbyt dużej różnicy liczby godzin lekcyjnych pomiędzy 

kolejnymi dniami tygodnia. Zalecono uwzględnienie potrzeby równomiernego obciążenia 

uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia przy najbliższej zmianie planu zajęć. 

Kontrola placówek wypoczynku dzieci i młodzieży: 

   W 2020 r. skontrolowano 21 turnusów wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 14 turnusów 

wypoczynku letniego oraz 7 turnusów wypoczynku zimowego. Na objętych kontrolą turnusach 

wypoczywało łącznie 591 dzieci i młodzieży (w tym 347 latem i 244 zimą). Wypoczynek ten 

organizowany był zarówno w miejscu zamieszkania, jaki i formach wyjazdowych. W miejscu 

zamieszkania turnusy odbywały się w szkołach i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Formy 

wyjazdowe wypoczynku organizowane były na bazie obiektów stałych: szkół, ośrodków 

wczasowych, wypoczynkowych i sportowych. 
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 Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

Interwencje programowe    

Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV: 

Akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne Walentynki 2020”   

Konkurs „Nie daj szansy AIDS” 

Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie” 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”. 

Program „Wybierz życie- pierwszy krok” 

Program „Mamo, Tato – co Wy na to?” 

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

Interwencje nieprogramowe   

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu  

Konkurs wojewódzki „Palić, nie palić- oto jest pytanie?”  

Projekt edukacyjny  „Mały kleszcz - duży problem?”  

 

W roku 2020 podstawą do podejmowania zadań przez pracowników oświaty zdrowotnej i 

promocji zdrowia PSSE w Wągrowcu, były zasadnicze zamierzenia, które uwzględniały główny 

kierunek działania, jakim było „realizowanie programów edukacyjnych i kampanii społecznych 

w obszarze promocji zdrowia i profilaktyki chorób” oraz „inicjowanie zadań w obszarze edukacji 

zdrowotnej i promocji zdrowia zgodnych z potrzebami społeczności lokalnych, w tym 

związanych ze specyficzną sytuacją epidemiologiczną powiatu”. Pracownicy realizowali 

programy i interwencje nieprogramowe zarówno krajowe, jak i wojewódzkie. Prowadzili 

różnorodne działania edukacyjno - informacyjne, organizowali szkolenia, narady, konkursy oraz 

dystrybucję ulotek i plakatów. Na bieżąco aktualizowana była strona internetowa stacji, gdzie 

informowano społeczność lokalną o podejmowanych, przez OZ i PZ PSSE w Wągrowcu 

inicjatywach promujących zdrowie oraz umieszczano na podstawie przesyłanych przez WSSE 

w Poznaniu informacji komunikaty dotyczące różnych problemów zdrowotnych.  
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