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Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr 4/2022  w dniu 21-03-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.18.05 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 
 
 
 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Beata Korpowska – dyrektor PUP w Wągrowcu 

2. Elżbieta Rożnowska – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. PUP-działania na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem 

społecznym. 

1.3. PBP-informacja o planie finansowym i księgozbiorach. 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

2.   OCENA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIESIONYCH PRZEZ   
       KOMISJĘ ZAPYTAŃ, OPINII, STANOWISK I WNIOSKÓW. 

 
------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji wyjazdowe rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław 

Ewertowski, który powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

Pierwsza głos zabrała Pani Beata Korpowska i przedstawiła Informację o  

działaniach na rzecz osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, 

która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną powiatu 

wągrowieckiego, realizującą zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku 

pracy. Zadania Urzędu określone są w przyjętym przez Radę Powiatu Wągrowieckiego 

statucie oraz zatwierdzonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego regulaminie 

organizacyjnym. Zadania te wynikają przede wszystkim z ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

W ramach realizacji zadań osłonowych związanych z łagodzeniem skutków 

bezrobocia, zrealizowano następujące działania:  

1. Rejestracja osób bezrobotnych – 2.312 osób, 

2. Rejestracja osób poszukujących pracy - 90 osób, 

3. Rejestracja osób niepełnosprawnych - 136 osób, 

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

odmowie prawa do zasiłku, utracie statusu osoby bezrobotnej – 4846 szt., 



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

niestawienia się – 2.534 szt., 

6. Wydawanie decyzji o dodatku aktywizacyjnym – 198 szt., 

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

emerytury i renty – 400 szt. 

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

zgodnie z zakresem koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego do WUP 

– 55 osób, 

9. Wydawanie dokumentów zgłoszeniowych związanych z ZUS i Płatnikiem; 

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

pracy – 6.688 szt., 

➢ dok. zgłoszeniowe do ubezp. członków rodziny – 1.139 szt. 

10. Wydawanie rocznych raportów składek społecznych i zdrowotnych za 2021 r. – 

1030 szt., 

11. Listy wypłat dla osób bezrobotnych:  

➢ - zasiłki - 168 list, 

➢ - stażyści i szkolenia – 144 listy, 

➢ - dodatki aktywizacyjne – 20 list, 

➢ - listy korekcyjne indywidualne – 184 listy. 

12. Weryfikacja raportów U-3 – cały rok 2021 r. – zbiegi tytułów ubezpieczenia w ZUS 

– 366 szt., 

13. Wydawanie list do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – 79 szt., 

14. Wydawanie PIT-11 – 857 szt., 

15. Przygotowywanie dokumentacji do odwołań – 8 (decyzje utrzymane w mocy)  

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

wystawianie zaświadczeń i obsługa SEPI – 857 szt., 

17. Realizacja zadań antykryzysowych: obsługa 1068 wniosków przedsiębiorców i 

pracodawców oraz innych uprawnionych podmiotów. 

W 2021 roku wydano 131 zezwoleń na pracę sezonową (w 2020r. -76 / w 2019r. 

- 124), w tym 108 dla obywateli Ukrainy. Ponadto wpisano do ewidencji 1.223 

oświadczenia o powierzeniu zatrudnienia cudzoziemcowi w tzw. trybie uproszczonym 

(w tym 1.098 dla Ukraińców). W 2020r. tych oświadczeń dla cudzoziemców było 933, 

a w 2019r. 1.408. Dla 254 stanowisk pracy w 35 ofertach (w 2020r. - 22 oferty) 

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). 

W 2021 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu wydatkował 19,6 mln zł. 

Spora część wydatkowanych środków to realizacja zadań z zakresu Tarczy 

antykryzysowej i Tarczy branżowej. Ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego 

Funduszu Społecznego wydatkowano łącznie 16.109,5 tys. zł, z tego: • zadania z 

Tarczy antykryzysowej i branżowej – 6.392,8 tys. zł • aktywne formy przeciwdziałania 



bezrobociu i KFS – 6.012,7 tys. zł • zasiłki dla bezrobotnych i inne obligatoryjne – 

3.435,7 tys. zł • wydatki fakultatywne – 268,3 tys. z 

Na koniec lutego 2022 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu 

zarejestrowanych było 1241 osób bezrobotnych, w tym 741 kobiet (59,71%). W 

porównaniu do końca 2021 roku nastąpił wzrost o 93 osoby, a porównując do końca 

lutego 2021 roku liczba bezrobotnych spadła o 259 osób (17,3%). Z ogólnej liczby 

bezrobotnych w powiecie 685 osób to bezrobotni zamieszkali na wsi, stanowią oni 

55,2% ogółu bezrobotnych. Uprawnione do zasiłku były182 osoby, tj. 14,67%, co w 

porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku daje spadek o 0,46 punktu 

procentowego 

 Następnie głos zabrała Pani Elżbieta Rożnowska i omówiła  Informację  o planie 

finansowym i księgozbiorach Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu, która 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Protokołu. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu została utworzona na 

podstawie Uchwały nr XVI/83/99 Rady Powiatu Wągrowieckiego w dniu 22 grudnia 

1999 roku. Biblioteka posiada osobowość prawną, zorganizowana jest w formie 

instytucji kultury. 

Bezpośrednio nadzór nad Biblioteką sprawuje Zarząd Powiatu, natomiast nadzór 

merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna  i Centrum Animacji 

Kultury w Poznaniu. PBP jest główna Biblioteką Powiatu, zakresem jej działalności 

jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych 

mieszkańców powiatu oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. 

Placówka prowadzi wypożyczalnię książek beletrystycznych, wypożyczalnię 

książek popularnonaukowych, gdzie znajduje się jedno stanowisko komputerowe z 

dostępem do Internetu dla użytkowników Biblioteki oraz czytelnię z dwoma 

stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu dla czytelników.  

W związku z epidemią koronawirusa COVID 19, zgodnie z rekomendacją Biblioteki 

Narodowej, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu od 1 stycznia do 21 maja 

2021 roku była czynna dla czytelników przy zastosowaniu obostrzeń m.in.: obsługa 

czytelnika bez wolnego dostępu do półek na korytarzu, przy użyciu płyty pleksowej, 

pracownicy i czytelnicy   w przyłbicach lub w maseczkach i rękawiczkach 

jednorazowych. W korytarzu postawiono płyn dezynfekujący dla czytelników, książki 

oddane przez czytelnika trafiają do tzw. brudnej strefy, gdzie są poddawane 

kwarantannie przez 3 dni. Pracownicy stosują płyny do dezynfekcji rąk ale również 

dezynfekowane są po każdym czytelniku blaty i klamki. Od 22 maja 2021 roku został 

przywrócony dostęp do półek dla czytelników w reżimie sanitarnym, każdy użytkownik, 

a także bibliotekarze, muszą mieć zasłonięte usta i nos, przed wejściem konieczna jest 

dezynfekcja rąk. Książki oddane przez czytelników poddawane są 1 dniowej 

kwarantannie. Organizowanie imprez kulturalno-oświatowych w pomieszczeniach nie 

jest nadal rekomendowane. Działalność merytoryczna Biblioteki ograniczona została 

do siedziby przy zastosowaniu obostrzeń. Od lipca 2021 roku, zgodnie z rekomendacją 

Biblioteki Narodowej, zniesiona została kwarantanna książek. Możliwe było również 



organizowanie imprez kulturalno-oświatowych w pomieszczeniach zamkniętych, przy 

zastosowaniu reżimu sanitarnego. 

Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2021 roku liczy 21661 woluminów w inwentarzu 

podstawowym, 206 w inwentarzu nośników elektronicznych, 843 w inwentarzu 

broszur, 206 w inwentarzu czasopism oprawnych. Ogółem zakupiono 1049 

woluminów, a w darze otrzymano 146 woluminy. Dary pochodzą głównie od osób 

prywatnych oraz z różnych instytucji. 

Powiatowa Biblioteka Publiczna wykorzystuje do automatyzacji procesów 

bibliotecznych system  SOWA SQL, dzięki któremu możliwe jest: gromadzenie i 

opracowanie zbiorów, ewidencja księgozbioru i ubytków, wypożyczenia, statystyka 

biblioteczna, skontrum. Komputeryzacja dotyczy również prac bibliograficznych. W 

postaci bazy danych tworzona jest Bibliografia Regionalna Powiatu Wągrowieckiego 

oraz Kartoteka Zagadnieniowa. Program SOWA SQL umożliwia również 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. Biblioteka posiada również katalogi swoich zbiorów w 

Internecie. Jest to znaczne ułatwienie dla czytelnika. Oprócz katalogów każdy 

zarejestrowany czytelnik może samodzielnie przedłużyć, wyszukać, zarezerwować 

czy zamówić książkę, przy pomocy Internetu nie wychodząc z domu. 

Odsłony strony Internetowej Biblioteki – 18573 Użytkownicy korzystający ze strony 

Internetowej Biblioteki  - 4083 osób. Wykonane sesje – 8447. Zgodnie ze statystyką 

Internetową 54,4% loguje się przy pomocy komputera, 44,2% z telefonów 

komórkowych a 0,4% z tabletów. 

 Pani Dyrektor zwróciła również uwagę, że są skargi i zgłoszenia dot. tego, że 

przed wejściem do Biblioteki gromadzi się młodzież ZS Nr 2, która blokuje przejście 

osobom chcącym wejść do Biblioteki. Młodzież w tym miejscu zrobiła sobie palarnie. 

 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała protokół Nr 2/2022 z 14-02-2022r. 

pozytywnie – (7 głosów za) oraz protokół Nr 3 z dnia 21-02-2022r. pozytywnie – 

(7 głosów za) 

 

 

4.     ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI. 
 
 
4.1 Zapytania 
-------------------------------------- 

 
4.2   Opinie 
-------------------------------------- 

 



  
 
     4.3  Stanowiska. 

 
--------------------------------------------- 

4.4  Wnioski 
 

Komisja kieruje wniosek do zarządu powiatu wągrowieckiego o likwidację barier 

architektonicznych w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej, ponieważ 

korzysta z niej bardzo dużo osób z niepełnosprawnością. 

 
 

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono wyjazdowe posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów 

Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 
 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 
 

 


