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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Finanse powiatu 

 

1. Bilans z wykonania budżetu JST w 2021 roku 

 

 

 

 

 

Stan na koniec 

roku

38 173 391,58

37 434 284,00

2 234 284,00

35 200 000,00

722 191,22

16 916,36

-24 753 210,73

-10 218 268,63

0,00

-10 187 601,60

-30 667,03

0,00

30 667,03

0,00

-14 565 609,13

3 394 686,24

16 814 867,09Suma aktywów 14 561 805,43 16 814 867,09 Suma pasywów 14 561 805,43

 
III Rozliczenia 

międzyokresow e
3 317 647,02

 
II.5 Skumulow any w ynik 

budżetu (+,-)
-17 760 992,77

 II.4 Środki z pryw atyzacji 0,00

 
II.3 Rezerw a na 

niew ygasające w ydatki
150 000,00

 
II.2 Wynik na operacjach 

niekasow ych (+,-)
-274,00

III Rozliczenia 

międzyokresow e
0,00 0,00

II.1.3 Niew ykonane 

w ydatki (-)
-150 000,00

II.3 Pozostałe należności i 

rozliczenia
193,50 15 046,40 II.1.2 Deficyt budżetu (-) 0,00

II.2 Należności od 

budżetów
524 309,70 673 080,24

II.1.1 Nadw yżka budżetu 

(+)
3 314 990,61

II.1.2 Długoterminow e 

(pow yżej 12 miesięcy)
0,00 0,00

II.1 Wynik w ykonania 

budżetu (+,-)
3 164 990,61

II.1.1 Krótkoterminow e (do 

12 miesięcy)
0,00 0,00 II Aktyw a netto budżetu -14 446 276,16

II.1 Należności f inansow e 0,00 0,00
I.3 Pozostałe 

zobow iązania
40,00

II Należności i rozliczenia 524 503,20 688 126,64
I.2 Zobow iązania w obec 

budżetów
639 824,57

I.1.2 Pozostałe środki 

pieniężne
150 000,00 30 667,03

I.1.2 Długoterminow e 

(pow yżej 12 miesięcy)
23 684 284,00

I.1.1 Środki pieniężne 

budżetu
13 887 302,23 16 096 073,42

I.1.1 Krótkoterminow e (do 

12 miesięcy)
1 366 286,00

I.1 Środki pieniężne 14 037 302,23 16 126 740,45
I.1 Zobow iązania 

f inansow e
25 050 570,00

I Środki pienięże 14 037 302,23 16 126 740,45 I Zobow iązania 25 690 434,57

AKTYWA
Stan na początek 

roku

Stan na koniec 

roku
PASYWA

Stan na początek 

roku

570799496     
sporządzony

na dzień 31-12-2021 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w 

Poznaniu
62-100 WĄGROWIEC

Powiat wągrowiecki
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS 

z wykonania budżetu jednostki

 samorządu terytorialnego

Adresat:

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO

ul.Kościuszki 15



 

 

2. Plan wielkości budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2021 r. oraz ich 
 Wykonanie 
    

Wyszczególnienie Plan Wykonanie  % 

Dochody ogółem 95 319 056,85 95 696 813,67 100,4 

Bieżące 89 651 153,52 91 148 743,62 101,7 

Majątkowe 5 667 903,33 4 548 070,05 80,2 

Wydatki ogółem 115 890 482,69 105 884 415,27 91,4 

Bieżące 86 518 612,34 83 935 307,23 97,0 

Majątkowe 29 371 870,35 21 949 108,04 74,7 

 
3. Przychody i rozchody  
    

Wyszczególnienie Kwota Wykonanie  % 

Przychody 24 204 293,84 24 204 293,84 100,0 

Rozchody 3 632 868,00 3 632 868,00 100,0 

 
4. Wykonanie wydatków budżetu w 2021 roku z wyszczególnieniem grup 
wydatków 
 

Wyszczególnienie Plan Wykonanie  % 

Wydatki ogółem, z tego: 115 890 482,69 105 884 415,27 91,37% 

Wydatki bieżące, w tym: 86 518 612,34 83 935 307,23 97,01% 

wynagrodzenia i składki od nich 
naliczane  

58 259 017,55 57 733 632,05 99,10% 

zadania statutowe  17 852 826,41 16 704 705,72 93,57% 

dotacje na zadania bieżące 4 748 970,35 4 695 144,88 98,87% 

świadczenia na rzecz osób 
fizycznych 

4 155 696,99 4 035 028,95 97,10% 

zadania UE  1 020 202,24 346 284,47 33,94% 

Obsługa długu - odsetki 481 898,80 420 511,16 87,26% 

wydatki majątkowe 29 371 870,35 21 949 108,04 74,73% 

 
 
 
 



 

 

5. Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2021 

 

 

6. Realizacja dochodów ogółem w 2021 roku z wyszczególnieniem źródeł 
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Dotacje na zadania
UE

Dotacje z JST

Pozstałe dochody

Dochody majątkowe

Dotacje celowe z BP

Dochody własne

Subwencja ogólna

1

491 569,52

2 320 989,10

3 054 520,82

4 548 070,05

9 350 223,31

27 071 611,87

48 859 829,00



 

 

 

7. Wydatki budżetu w 2021 roku 

 

 

 

 

 

 

15 805,43

65 322,89

98 621,56

197 516,22

364 416,99

420 511,16

455 326,84

587 187,84

966 115,48

2 027 140,30

2 913 210,35

3 897 971,61

5 126 659,08

5 577 833,61

6 672 495,18

9 366 249,82

13 679 162,54

19 374 155,64

34 078 712,73

630 - Turystyka

010 - Rolnictwo i łowiectwo

900 - Gospodarka komunalna

755 - Wymiar sprawiedliwości

020 - Leśnictwo

757 - Obsługa długu publicznego

700 - Gospodarka mieszkaniowa

921 - Dziedzictwo narodowe

710 - Działalność usługowa

926 - Kultura fizyczna

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

852 - Pomoc społeczna

855 - Rodzina

754 - Bezpieczeństwo publiczne

600 - Transport i łączność

750 - Administracja publiczna

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

851 - Ochrona zdrowia

801 - Oświata i wychowanie

54,53%

15,78%

4,43%

3,80 %

0,33%

20,73%

0,40%

Wydatki budżetu w 2021 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane zadania statutowe

dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych

zadania UE wydatki majątkowe

Obsługa długu - odsetki



 

 

II.  Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku. 

 Rada Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku podjęła 71 Uchwał. 

 
W 2021 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła 71  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 XXVI sesji w dniu  27 stycznia 2021 roku, 

podjęła 3  uchwały: 

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVI /218/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia  2021 

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. 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVI /219/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 

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.032.24.2021 zawarta dnia 29 stycznia 2021 

roku z. Kamilą Karowską-Gaudyn, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: 

Kamila Karowska-Gaudyn Gabinet Psychologiczny. 



 

 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego  otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVI /220/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 stycznia 2021 

roku, w sprawie   rozpatrzenie  wniosku  dotyczącego nabycia działki w Wągrowcu. 

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

zaopiniowania , przesłano do Burmistrza Miasta Wągrowca oraz zainteresowanym 

stronom. 

Wniosek Pani D.N. z dnia18.12.2020r. wniesiony został do Przewodniczącego Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji 21 grudnia 2020r. Do Rady Powiatu wpłynął 22.12.2020r. 

Wniosek analizowany był przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 stycznia 

2021r. Po analizie Komisja uznała, że Rada Powiatu nie jest właściwym organem do 

załatwienia sprawy i zawnioskowała o przekazanie wniosku Radzie Miejskiej                           

w Wągrowcu jako organowi kompetentnemu do załatwienia sprawy. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXVII sesji w dniu  24 lutego 2021 roku, 

podjęła  7 uchwał: 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVII /223/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego 

spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej 

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

oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Przesłano do publikacji                                   

w Dz. Urz. Woj. Wielk. Opublikowano  02 marca br. poz.1798. 

Zawarto 6 umowy o udzieleniu dotacji Spółkom wodnym na łączną kwotę 39 323,04 

zł, Gminna Spółka Wodna w Skokach – w wysokości 9 309 zł, Gminna Spółka Wodna  

Gołańcz  w wysokości 11 728 zł, Gminna Spółka Wodno - Melioracyjna Wapno –                      

w wysokości 3 133 zł,  Spółka Wodna Mieścisko – w wysokości 4 198 zł,  Gminna 

Spółka Wodna w Mieścisku w wysokości  9 159 zł, Spółka Odwodnienia Damasławek 

– w wysokości 2 472 zł. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVII /224/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. 

Andrzeja Apostoła w Czeszewie. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego                   

i Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  do zaopiniowania. 



 

 

Dotację przyznano Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła                                

w Czeszewie na zadanie pn. „Malowanie elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła 

w Czeszewie – II etap od strony frontowo – zachodniej i elewacja wieży” na kwotę 

10.000,00 zł 

• Uchwałę  Nr XXVII /225/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 

roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku. Ww. uchwałę przesłano  do  

Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej  

do zaopiniowania. 

Dotację przyznano Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa                             

i Męczennika w Damasławku na zadania pn. „Generalny remont chóru – wymiana 

podłogi w kościele poewangelickim w Damasławku” na kwotę 30.000,00 zł 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVII /221/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Policji w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie 

Wągrowieckim za 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru 

w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

• Uchwałę  Nr XXVII /222/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu 

Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej  za 2020 rok. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

• Uchwałę  Nr XXVII /228/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej                          

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

do zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 

Skarga na działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu wniesiona przez A.W. 

wpłynęła do Rady Powiatu Wągrowieckiego 17 grudnia 2020r. Następnie skarga od 

tego samego adresata została złożona do Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 22 

grudnia 2020r. Skargę tą przekazano wg właściwości do Rady Powiatu i dołączono do 



 

 

akt rozpatrując dalej łącznie obydwie skargi. Komisja Skarg Wniosków i Petycji 

wyraziła opinię, by Rada Powiatu Wągrowieckiego rozpatrując wniesione skargi uznała 

się za organ niewłaściwy do ich rozpatrzenia. Wskazano, że Rada Powiatu nie posiada 

uprawnień ani narzędzi do rozpoznania skarg związanych ze skutkami zrealizowanej 

umowy cywilnoprawnej i dokonania w tym zakresie merytorycznych i prawnych ocen.  

• Uchwałę  Nr XXVII /229/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

roku, w sprawie  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej przyjęcia 

uchwały przez Radę Powiatu Wągrowieckiego o zagrożeniach związanych                                 

z masowymi szczepieniami mieszkańców powiatu wągrowieckiego. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

W dniu 15 grudnia 2020 r. do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła petycja 

Pana P.S. w interesie publicznym dotycząca przyjęcia uchwały przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego o zagrożeniach związanych z masowymi szczepieniami 

mieszkańców powiatu wągrowieckiego. 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 22 stycznia 2021 r. Po zapoznaniu się z treścią petycji Komisja 

zarekomendowała Radzie Powiatu nie uwzględnić jej. Kwestia szczepień przeciwko 

wirusowi SARS-CoV-2 jest indywidualną sprawą każdego obywatela. Nie ma 

obowiązku dokonania tego szczepienia. Jest to procedura objęta tajemnicą medyczną. 

Decyzja i ewentualne ryzyko jej podjęcia należy do każdego obywatela.  

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXVII /226/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXVII /227/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXVIII sesji w dniu  31 marca 2021 roku, 

podjęła 4 uchwały i 1 obwieszczenie: 

Wydział Spraw  Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Obwieszczenie nr 1  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku                      

w sprawie  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Zespołowi 



 

 

Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Obwieszczenie   przesłano  do   publikacji w  Dz. Urz. 

Woj. Wielk.  Opublikowano  14 kwietnia br. poz. 3125. 

W statucie ZOZ w Wągrowcu od chwili jego nadania wprowadzono wiele zmian, wobec 

powyższego zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych                       

i niektórych innych aktów prawnych należało przyjąć tekst jednolity.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVIII /231/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  31 marca 2021 

roku w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021-2025. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu    do zaopiniowania. 

Przyjęcie Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych stanowi 

wykonanie delegacji zawartej w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  roku                         

o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

zobowiązującej jednostki samorządu powiatowego  do opracowania  i realizacji, 

zgodnych z  powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych - 

powiatowych programów działań w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji 

zawodowe, zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.  

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 

jest dokumentem służącym realizacji założeń polityki społecznej w Powiecie 

Wągrowieckim. Program  jest komplementarny ze strategiami i programami  

dotychczas realizowanymi w powiecie, zakłada   kontynuację dotychczas  

realizowanych  zadań  oraz  wyznacza  nowe  obszary  do realizacji.  Założenia i cele 

programu uwzględniają  specyfikę  potrzeb adresatów  programu oraz  ich otoczenia, 

chronią przez marginalizacją i de faworyzacją, stwarzają  warunki  do rozwoju, 

motywują do aktywności oraz urzeczywistniają zasadę wyrównywania  szans                              

i integracji  osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.  

• Uchwałę  Nr XXVIII /232/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca  2021 

roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 

2021 roku. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do 

zaopiniowania. 

Rzeczona  Uchwała, zgodnie z wersją  przyjętą we wrześniu  2021 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 przez 

PCPR oraz Powiatowy Urząd Pracy, 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.  

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXVIII /230/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 

roku, w sprawie przyjęcia informacji Państwowego  Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego  w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu 

wągrowieckiego za 2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego                              

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Informacja została przyjęta. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXVIII /233/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXIX sesji w dniu 28 kwietnia 2021 roku, 

podjęła 13 uchwał: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  otrzymało do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXIX /234/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gołańczy. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego  pozytywnie oceniła  działalność wtz Gołańcz w roku 

2020, który  mimo dwóch  okresów zawieszenia działalności,  zrealizował zadania  na 

rzecz uczestników,  zgodnie  z założeniami 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 ze zm. ) oraz rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy       

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r ( Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zmian. ). 

• Uchwałę  Nr XXIX /235/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

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. 



 

 

Rada Powiatu Wągrowieckiego  pozytywnie oceniła  działalność wtz Wągrowiec w roku 

2020, który  mimo dwóch  okresów zawieszenia działalności,  zrealizował zadania  na 

rzecz uczestników,  zgodnie  z założeniami 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 ze zm. ) oraz rozporządzeniem  Ministra Gospodarki, Pracy  

i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r ( Dz. U. Nr 63, poz. 587 z późn. zmian. ). 

Uchwały nr Nr XXIX /234/2021  oraz Nr XXIX /235/2021 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 roku  nie wymagały podejmowania 

szczególnych czynności. 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, która spowodowała czasowe zawieszenie działalności wtz,  

nie prowadzono czynności  kontrolnych w miejscu  prowadzenia terapii zajęciowej.  

• Uchwałę  Nr XXIX /236/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

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.   

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXIX /246/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. 

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

zaopiniowania oraz zainteresowanym stronom. 

Skarga na działalność Zarządu Powiatu Wągrowieckiego wniesiona została przez K.M 

29 marca 2021r. Skarga analizowana była przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w 

dniu 22 kwietnia 2021r. W wyniku analizy stwierdzono co następuje. Zarząd Powiatu 

Wągrowieckiego dnia 29 września 2015 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody 

Wielkopolskiego o stwierdzenie nabycia z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. 

przez Powiat Wągrowiecki prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 

projektowanym nr działki 1/1 o pow. 0,0948 ha położonej w Łosińcu, wchodzącej w 



 

 

skład działki nr 1 stanowiącej w dacie 01.01.1999 r. własność Pani K.M. Podstawę 

prawną stanowił art. 73 ust. 1 oraz art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 

r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. z 

1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.) oraz załącznik nr 11 rozporządzenia Ministra 

Komunikacji z dnia 14 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg 

wojewódzkich w województwach białostockim, bielskim, ciechanowskim, 

częstochowskim, katowickim, kieleckim, krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, 

ostrołęckim, pilskim (...). Postępowanie administracyjne zainicjowane wnioskiem, o 

którym mowa powyżej, trwało do 2019 roku i ostatecznie zakończyło się niekorzystnym 

dla Powiatu Wągrowieckiego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, 

przez co prawo własności powiatu na tej nieruchomości nie zostało potwierdzone. 

Dążąc do uregulowania stanu prawnego nieruchomości projektowanej jako działka 

1/1, zajętej pod drogę powiatową nr 1651P Roszkowo - Łosiniec, gr. gm. Mieścisko 

(Sarbia), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego podjął rozmowy z Panem K.M., działającym 

w imieniu właściciela w sprawie nabycia rzeczonej nieruchomości w drodze 

cywilnoprawnej. Ostatecznie dnia 28 maja 2020 r. strony podpisały akt notarialny, na 

mocy którego Pani K.M. sprzedała Powiatowi Wągrowieckiemu z nieruchomości 

objętej księgą wieczystą PO1B/00050138/1 działkę nr 1/1 o pow. 0,0948 ha, za 

umówioną cenę w kwocie 7.565,00 zł. Nabycie nieruchomości nie nastąpiło na mocy 

art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administracje publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 poz. 872 ze zm.), a na 

podstawie umowy sprzedaży, stąd kwota 7.565,00 zł stanowi cenę nabycia 

nieruchomości a nie kwotę odszkodowania. Nieruchomość zatem nie została 

wywłaszczona ani uwłaszczona na rzecz Skarbu Państwa – jak podnosi skarżący – a 

nabyta w drodze czynności cywilnoprawnej na rzecz Powiatu Wągrowieckiego. 

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jako terenu niezabudowanego, zgodnie z 

dyspozycją zawartą w art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 106) jest zwolniona z podatku vat. Niniejszą 

kwestię wyjaśniono skarżącemu w piśmie z dnia 20 maja 2020 r. Zagadnienie podatku 

dochodowego również wyjaśniono uzyskując interpretację Krajowej Informacji 

Skarbowej, z której wynika jednoznacznie, że odpłatne zbycie nieruchomości 

oznaczonej nr 1/1 położonej w Łosińcu, które nastąpiło w roku 2020, a która to 

nieruchomość została nabyta w roku 2003, nie spowoduje powstania obowiązku 

podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. W tej sprawie nie nastąpił 



 

 

więc obowiązek zapłaty podatku jak również obowiązek złożenia zeznania 

podatkowego. Niniejsze stanowisko przedstawiono skarżącemu dwukrotnie. 

Reasumując, sprawa nabycia nieruchomości położonej w Łosińcu przez Powiat 

Wągrowiecki została ostatecznie zakończona w dniu 28 maja 2020 r. tj. w dacie 

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu. Sprzedaż działki nr 1/1 nie rodzi po stronie 

strony sprzedającej żadnych obowiązków podatkowych. Jednocześnie działając na 

podstawie art. 238 § 1 w zw. z art. 239 kodeksu postępowania administracyjnego 

poucza się skarżącego, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,                          

a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją 

w aktach sprawy-bez zawiadamiania skarżącego. Wobec powyższego skargę uznać 

należy za bezzasadną. 

Wydział Organizacyjny   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXIX /237/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

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.032.72.2021 zawarta dnia 30 kwietnia 2021 

roku z Marcinem Żurowskim, Arunem Goel i Jackiem Domagałą. 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXIX /238/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Damasławek na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest - nr OR.032.77.2021 z 19.05.2021r. – 1 314 zł 

• Uchwałę  Nr XXIX /239/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego                  

i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest - nr OR.032.78.2021 z 19.05.2021r. – 5 694 zł 



 

 

• Uchwałę  Nr XXIX /240/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu                    

i  Gminie Skoki na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Umowa o udzieleniu pomocy nr OR.032.80.2021 z 19.05.2021r.  3 504 zł 

• Uchwałę  Nr XXIX /241/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 kwietnia  2021 

roku w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie 

miejskiej Wągrowiec na realizację zadania. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

zaopiniowania. 

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów 

zawierających azbest - nr OR.032.79.2021 z 19.05.2021r. 1 752 zł 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXIX /242/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej 

oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXIX /243/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu 

lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 

przysługujących Powiatowi Wągrowieckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga 

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organów do tego uprawnionych. 

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

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXIX /244/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXIX /245/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 kwietnia 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 



 

 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXX sesji w dniu 26 maja 2021 roku, podjęła                        

8  uchwał: 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXX /247/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 

roku w sprawie zmiany uchwały 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. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Przesłano  do publikacji  w Dz. U. Woj. Wielk. Opublikowano dnia  08 czerwca 2021, 

poz.4562. 

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) organ stanowiący Powiatu określa zasady 

udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji 

zabytków. Dotacja ta może zostać udzielona w wysokości do 100% nakładów 

koniecznych na wykonywanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub 

znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji 

(UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 

w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 651/2014 

w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań  (Dz. Urz. UE L z 2020 

r. poz. 215, s.3) należy przedłużyć okres stosowania przepisów o pomocy de minimis 

do 31 grudnia 2023r. Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 

lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania 

art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w 

sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L z 2019 r. poz. 51I, s. 1) należy przedłużyć okres 

stosowania przepisów o pomocy de minimis w sektorze rolnym do 31 grudnia 2027 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/2008 z dnia 8 grudnia 2020 r. 

zmieniającym rozporządzenia (UE) nr 702/2014, (UE) nr 717/2014 i (UE) nr 1388/2014 

w odniesieniu do okresu ich stosowania oraz innych odpowiednich dostosowań (Dz. 

Urz. UE L z 2020 r. poz. 414, s. 15) należy przedłużyć okres stosowania przepisów o 

pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury do 31 grudnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 



 

 

sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) projekt niniejszej 

uchwały zgłoszono Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów przedstawił zastrzeżenie, iż w przepisie §5 ust.2 pkt 1 uchwały należy 

zobowiązać podmioty ubiegające się o pomoc de minimis do przedstawiania, oprócz 

m.in. oświadczeń o pomocy de minimis, także oświadczeń o wielkości pomocy de 

minimis w rolnictwie i rybołówstwie otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc 

oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych. Zastrzeżenie zostało 

uwzględnione w podejmowanej uchwale. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgłosił 

uwag do przedmiotowego projektu uchwały. Poinformował, iż okres obowiązywania 

pomocy de minimis zależy od rodzaju sektora, co zostało uwzględnione w 

podejmowanej uchwale.  Uchwała została poddana konsultacjom społecznym poprzez 

zamieszczenie projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: 

„Konsultacje aktów prawa miejscowego” w dniach od 19 lutego do 4 marca 2021 r. W 

wyniku przeprowadzonych konsultacji nie wniesiono żadnych uwag. 

• Uchwała zmieniająca do 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. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXX /250/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 roku 

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego  wotum zaufania. Ww. 

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

Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Wotum zaufania udzielone zostało po przedstawieniu i zatwierdzeniu Raportu o 

stanie powiatu. 

• Uchwałę  Nr XXX /251/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 roku  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                           

z wykonania budżetu  Powiatu za 2020 rok . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

zaopiniowania. 



 

 

• Uchwałę  Nr XXX /252/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 roku  

w sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu 

wykonania budżetu za  2020 rok. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego                

i Nadzoru w Poznaniu  oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXX/ 249/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  26 maja  2021 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. 

Uchwała dotyczyła powołania Komisji do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-

finansowej ZOZ w Wągrowcu za rok 2020 na podstawie raportu. W terminie 2 miesięcy 

od dnia upływu terminu do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego 

kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany jest do 

sporządzenia i udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej raportu o sytuacji 

ekonomiczno-finansowej SP ZOZ-u. Podmiot tworzący czyli Rada Powiatu 

Wągrowieckiego dokonuje oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie powyższego raportu. 

• Uchwałę Nr XXX/248/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2021 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady  Społecznej przy Zespole 

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

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Powoływanie i odwoływanie Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej                               

w Wągrowcu należy do kompetencji Rady Powiatu. W skład Rady jako członek 

wchodzi przedstawiciel Wojewody. W związku ze złożonym pismem Wojewody 

Wielkopolskiego Pana Michała Zielińskiego, dotyczącym wskazania nowego 

przedstawiciela, zachodzi konieczność dokonania zmian w uchwale o powołaniu Rady 

Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXX /253/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja 2021 roku 

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

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



 

 

• Uchwałę nr XXX /254/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 maja  2021 roku 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXI sesji w dniu 30 czerwca 2021 roku, 

podjęła  5  uchwał: 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXI /256/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 czerwca  2021 

roku w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1600P na 

odcinku Pawłowo Żońskie -Rybowo. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego 

i Nadzoru w Poznaniu do zaopiniowania  oraz  zainteresowanym stronom.  

W dniu 5 maja 2021 roku do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu wpłynęła petycja 

mieszkańców Pawłowa Żońskiego, Rybowa i okolic w sprawie wykonania nowej 

nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawłowo Żońskie – 

Rybowo. 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 2 czerwca 

2021r. Odcinek drogi wskazany w petycji znajduje się w „Planie inwestycji drogowych 

na lata 2020 – 2023” wypracowanym przez Komisję Bezpieczeństwa i Komunikacji 

oraz przyjętym przez Radę Powiatu Wągrowieckiego. Ostateczny zakres i czas 

realizacji zależy od możliwości finansowych samorządu powiatowego oraz 

dostępności środków zewnętrznych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

zarekomendowała Radzie Powiatu uwzględnić petycję.  

Uchwałę  Nr XXXI /259/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 czerwca   2021 

roku  w sprawie  poparcia inicjatywy ustanowienia dnia 27 grudnia świętem 

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

do zaopiniowania oraz do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego poparła inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego 1918 – 1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia Świętem państwowym 

(jako dzień pracujący). Pomysłodawca inicjatywy było Muzeum Niepodległości                    

w Poznaniu, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Toruniu, Towarzystwo Pomięci 

Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Polskich, 

Fundacja Zakładu Kórnickie i Muzeum Narodowe w Poznaniu.  



 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXI/ 255/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 czerwca  2021 

roku w sprawie  zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2020  

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 2020 rok. 

Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXI /257/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 czerwca 2021 

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

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXI /258/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  30 czerwca 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXII sesji w dniu 28 lipca 2021 roku, 

podjęła 4  uchwały:  

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXII /261/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca 2021 

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.032.141.2021 zawarta dnia 29 lipca 2021 

roku z Marcinem Żurowskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: 

Marcin Żurowski Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny. 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXII/ 260/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca  2021 

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, wynika ona z osiągniętej straty netto -862.984,61 

zł przez ZOZ za 2020 r., niskiej oceny punktowej 13 pkt. na 70 możliwych, tj. 18,57%. 

Wydział Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXII/ 262/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca  2021 

roku w sprawie  udzielenia  Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej                      

w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod 

nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach 

programu Kolej+ . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru  oraz do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego udziela z budżetu Powiatu Wągrowieckiego pomoc 

finansową Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie części 

wydatków związanych z realizacją zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji pod 

nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach 

programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu 

komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - 

Wągrowiec”. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze 

środków budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2021 rok, w wysokości 52 660,00zł. W 

dniu 19 marca 2021 r. Województwo Wielkopolskie, Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki 

oraz jst leżące wzdłuż linii kolejowej Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, w tym Powiat 

Wągrowiecki zawarły porozumienie w zakresie współfinansowania kosztów 

opracowania dokumentacji pn. Wstępne studium planistyczno-prognostyczne dla 

projektów w ramach Programu Kolej+ - „Rewitalizacja kolejowego ciągu 

komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – 

Wągrowiec”. Projekt pn. Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach 

kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec” zgłoszony do „Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 r.” 

przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. uzyskał 

pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach 

Programu Kolej+. Etap II obliguje Lidera Projektu – Województwo Wielkopolskie do 

przedłożenia Organizatorowi Naboru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego 

wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla projektu, o którym mowa w 

zdaniu pierwszym. W dniu 15 lipca 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą 



 

 

wyłonionym w ramach postępowania o udzielnie zamówienia publicznego. 

Wykonawcą przedmiotowego opracowania jest Konsorcjum firm w składzie: Infra – 

Centrum Doradztwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider konsorcjum oraz 

Instytutu Kolejnictwa z siedzibą w Warszawie.  

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXII /263/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  28 lipca 2021 roku 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXII sesji w dniu 29 września 2021 roku, 

podjęła  4  uchwały: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIII /264/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września 

2021 roku w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXVIII/232/2021 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 31 marca 2021 roku  w sprawie określenia rodzaju zadań                     

i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych   na te zadania  w 2021 roku. Ww. uchwałę przesłano do Wydziału 

Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwałą Nr XXVIII/232/2021 z dnia 31 marca 2021 

roku określiła ustaliła wydatki PFRON w 2021 r., w tym na zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych – na kwotę 140.000 zł, 

na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej – 572.022 zł, na zobowiązania dotyczące 

kosztów finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej – 784.633 zł. Analiza 

stanu wykonania planu finansowego, zgłoszone potrzeby osób niepełnosprawnych w 

zakresie rehabilitacji społecznej oraz nieznaczne zainteresowanie osób 

niepełnosprawnych oraz pracodawców wsparciem ze środków PFRON w zakresie 

aktywizacji zawodowej wskazują na konieczność dokonania zmian w postaci 

przesunięć środków finansowych z zadań rehabilitacji zawodowej na zadania 

rehabilitacji społecznej, w następujący sposób: - środki finansowe przeznaczone na 

rehabilitację zawodową ze wszystkich zaplanowanych zadań zmniejsza się o łączną 

kwotę 68.150 zł - środki finansowe na rehabilitację społeczną zwiększa się o kwotę 

68.150 zł, w tym na zadania: dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. c) 

zwiększa się o kwotę 45.750 zł ; dofinansowanie do likwidacji barier 



 

 

architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 ust. 1 pkt.7 lit. d) zwiększa się o kwotę 

22.400 zł. Powyższe zmiany pozwolą na racjonalne i pełne wykorzystanie środków 

finansowych PFRON. 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIII/265/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września  2021 

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

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

do zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. Opublikowano 19  

października 2021, poz.7765. 

Przeprowadzono procedurę zmiany kategorii drogi, na podstawie której z dniem 1 

stycznia 2022r. (ul. Lipowa w Wągrowcu) zmieniała kategorię drogi z powiatowej na 

gminną. 

Biuro Rady - Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego otrzymała do 

realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIII/ 266/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września  

2021 roku w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej budowy spalarni 

odpadów   w miejscowości Nowe przez EKOENERGIĘ WĄGROWIEC Sp. z o.o.  Ww. 

uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do zaopiniowania .Przesłano 

do Wójta Gminy Wągrowiec oraz do EKOENERGIA Wągrowiec Sp. z o.o. 

Rada Powiatu Wągrowieckiego sprzeciwiała się planowanej inwestycji, jaką jest 

spalarnia odpadów na terenie miejscowości Nowe przez Ekoenergię Wągrowiec                

Sp. z o.o. 

Mieszkańcy Powiatu wągrowieckiego sprzeciwiają się planowanej inwestycji, jaką jest 

budowa spalarni odpadów na terenie miejscowości Nowe w Powiecie Wągrowieckim 

przez firmę Ekoenergia Wągrowiec Sp. z o.o.. Lokalizacja tej inwestycji budzi bardzo 

duże kontrowersje i obawy. Tereny znajdujące się w pobliżu planowanej inwestycji są 

coraz bardziej zurbanizowane, zamieszkałe przez rodziny z dziećmi, z dużą ilością 

terenów zielonych i rolniczym wykorzystaniem tego terenu. Lokalizacja inwestycji 

będzie miała olbrzymi wpływ na środowisko oraz mieszkańców powiatu. Obawa 

zwiększonej emisji niebezpiecznych spalin oraz szkodliwych toksyn do atmosfery,                   

a co za tym idzie skażenia środowiska naturalnego. Skutkiem takiej działalności może 

być między innymi podwyższone ryzyko chorób nowotworowych wśród okolicznych 

mieszkańców, nadmierny hałas związany z dostarczaniem do spalarni odpadów 



 

 

przekraczający normy dla terenów zamieszkałych czy spadek wartości nieruchomości 

i spadek atrakcyjności działek budowlanych i rekreacyjnych. Podjęcie uchwały jest 

zasadnie również ze względu na aspekty ekonomiczne i finansowe życia rodzin                        

i funkcjonowania gospodarstw domowych, jak i aspekty społeczne związane 

ze zdrowiem, dobrostanem i życiem mieszkańców oraz przyszłych pokoleń, a także 

aspekty ekologiczne, dotyczące stanu środowiska, w szczególności powietrza, wody, 

gleby i klimatu. Skutki społeczne podjęcia uchwały: zwiększenie świadomości 

mieszkańców powiatu w zakresie budowania gospodarki w obiegu zamkniętym opartej 

o efektywną selektywną zbiórkę. Uchwała nie wiąże się z wydatkami i nie rodzi 

żadnych innych skutków finansowych. Podjęcie uchwały Rady Powiatu podzielające 

stanowisko mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego jest zasadne. Niniejsza uchwała 

została zgłoszona w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXIII /267/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  29 września 2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXIV sesji w dniu 27 października  2021 

roku, podjęła 8 uchwał : 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXIV /268/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie  „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z  

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2022 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 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021 rok” przyznano dotacje w wysokości 103.500.00 zł, natomiast                      

w trybie pozakonkursowym tzw. „Małe granty” przyznano kwotę w wysokości        

29.920,00 zł. 



 

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 269/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego  trybu 

zawarcia umowy najmu budynku położonego w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 76, na 

okres dłuższy niż trzy lata, na rzecz Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                           

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

i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Z wnioskiem o zawarcie umowy najmu budynku położonego w kompleksie budynków 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowca, przy ul. Kościuszki 76, zwrócił się Dyrektor 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z siedzibą w Poznaniu przy 

u. Marcelińskiej 44. Budynek ma zostać przeznaczony na Oddział Terenowy 

Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, po jego przystosowaniu do 

potrzeb publicznej służby krwi. Aktualnie Centrum korzysta z pomieszczeń w głównym 

budynku szpitala, niemniej objęcie w posiadanie odrębnego budynku pozwoli na 

przygotowanie komfortowego miejsca poboru krwi od honorowych krwiodawców z 

terenu powiatu wągrowieckiego. Zgodnie z treścią art. 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r.  o gospodarce nieruchomościami zawarcie umowy najmu powyżej lat trzech, 

co do zasady następuje w drodze przetargu. Rada Powiatu może jednak wyrazić 

zgodę na odstąpienie od tego obowiązku i zezwolić w drodze uchwały na zawarcie tej 

umowy bez konieczności przeprowadzania przetargu. Zgody Rady Powiatu wymaga 

również samo zawarcie umowy najmu na czas dłuższy niż trzy lata, stąd podjęcie 

niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 270/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiących 

własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Damasławek. Ww. uchwałę 

przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Nieruchomość położona w Kozielsku oznaczona numerem ewidencyjnym ½                             

o powierzchni 0,6000 ha zapisana w KW PO1B/00057139/7 stanowi własność Powiatu 

Wągrowieckiego. Wójt Gminy Damasławek zwrócił się z prośbą o przejęcie 

przedmiotowej działki. W uzasadnieniu swojego wniosku wskazał, że działka ta jest 

niezbędna Gminie Damasławek w realizację celu publicznego związanego z budową 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozielsko. Zgodnie z art. 13 ust. 

2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość 

może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny 



 

 

dokonywanej między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego,                      

a także między tymi jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który 

nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel 

darowizna podlega odwołaniu. Art. 13 ust. 2a ww. ustawy stanowi, że darowizny 

nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jst dokonuje jej organ wykonawczy – 

za zgodą rady albo sejmiku.  

Wydział Komunikacji  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 271/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie 

pojazdów w 2022r.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do 

zaopiniowania oraz do publikacji w Dz. U. Woj. Wielk. (Opublikowano dnia 10 

listopada 2021, poz.8295). 

Ustalono  następującą wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi: 

1) za rower lub motorower – 123 zł, 

2) za motocykl – 242 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 523 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 653 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 922 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 1360 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 1654 zł, 

8) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego – 128 zł. 

Ustalono następującą wysokość opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu 

usuniętego z drogi na parking strzeżony: 

1) za rower lub motorower – 23 zł, 

2) za motocykl – 31 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 44 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 57 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 83 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 148 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 217 zł, 

8) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego – 24 zł. 

Ustalono wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia 

pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia w wysokości 50% opłaty 

określonej w § 1 niniejszej uchwały z uwzględnieniem rodzaju pojazdu: 



 

 

1) za rower lub motorower – 61,50 zł, 

2) za motocykl – 121 zł, 

3) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 261,50 zł, 

4) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t – 326,50 zł, 

5) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t – 461 zł, 

6) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t – 680 zł, 

7) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne – 827 zł, 

8) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu osobistego – 64 zł. 

Na podstawie art. 130a ust. 5f Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2021r., poz. 450 ze zm.) usuwanie pojazdów oraz prowadzenie 

parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w ust. 

1-2, należy do zadań własnych powiatu. Starosta realizuje te zadania przy pomocy 

powiatowych jednostek organizacyjnych lub powierza ich wykonywanie zgodnie                      

z przepisami o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 130 a ust. 6 Rada Powiatu 

ustala corocznie, w drodze uchwały wysokość opłat za usunięcie i przechowywanie 

pojazdów usuniętych z drogi oraz wysokość kosztów, które należy pokryć w przypadku 

gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały 

przyczyny jego usunięcia. Stawki opłat i kosztów nie mogą być wyższe od 

maksymalnych stawek określonych w art. 130a ust. 6a Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 

r. Prawo o ruchu drogowym. Na każdy rok kalendarzowy minister właściwy do spraw 

finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia w dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” maksymalne stawki opłat, o których mowa 

w art. 130a ust. 6a ustawy. Powyższe obwieszczenie ukazało się dnia 29 lipca 2021r. 

(M.P. 2021r., poz. 721) ustalające stawki opłat na 2022r. Zaproponowana 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 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. Aktualnie na terenie powiatu wągrowieckiego 

nie ma podmiotu świadczącego usługi usuwania i przechowywania pojazdów. Powiat 

wągrowiecki zadania usuwania pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 



 

 

pojazdów usuniętych realizuje przez podmiot zewnętrzny. Ustalone w wyniku 

przeprowadzenia postępowania (w trybie zaproszenia do złożenia oferty), stawki 

wynagrodzenia dla wybranego podmiotu w 2019 roku w zakresie świadczenia usług     

w latach 2019-2021 kształtują się następująco: 

Opłata 

Lp. Rodzaj pojazdu za usunięcie za każdą rozpoczęta 

dobę przechowywania 

 

1. Rower lub motorower 112 zł  19 zł 

2. Motocykl 222 zł  26 zł 

3. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 t 

485 zł  39 zł 

4. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej pow. 3,5 t 

do 7,5 t 

605 zł  51 zł 

5. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

pow. 7,5 t do 16 t 

856 zł  74 zł 

6. Pojazd o dopuszczalnej 

masie całkowitej 

pow. 16 t 

1.262 zł  135 zł 

 

Przedstawione powyżej koszty stanowią dolne ograniczenia wysokości uchwalanych 

stawek, gdyż przyjęcie ich na poziomie niższym oznaczałoby konieczność 

dofinansowania z dodatkowych środków kosztów usunięcia każdego z pojazdów. 

Podkreślić należy, że w latach 2022-2023 tutejsze Starostwo w trybie zaproszenia do 

złożenia oferty powierzy podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie zadań usunięcia                  

i przechowywania pojazdów. Kwoty ustalone w niniejszej uchwale stanowić będą 

odnośnik dla cen jednostkowych uzgodnionych w umowie z podmiotem, które nie 

mogą być równe ani wyższe niż te przyjęte w uchwale. Odnośnie usuwania pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne należy wyjaśnić, że żaden wykonawca nie 

złożył dotychczas oferty w tym zakresie. W związku z tym należy przyjąć, że stawka 

wynikająca z obwieszczenia oraz uchwały jest i tak za niska i nie zachęcająca żadnego 



 

 

podmiotu do świadczenia tego rodzaju usług. Zaznaczyć należy, iż opłaty za usunięcie 

i przechowywanie hulajnogi elektrycznej oraz urządzeń transportu osobistego (art. 

130a ust. 6a lit. h ustawy o Ruchu drogowym) zostały dodane ustawą z dnia 30 marca 

2021r. (Dz. U. z 2021r., poz. 720), która weszła w życie z dniem 20 maja 

2021r.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.   

Uchwałę Nr XXXIV/ 272/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie  i przechowywanie 

statków lub innych obiektów pływających w 2022r.  Ww. uchwałę przesłano  do  

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

Wielk. (Opublikowano dnia 10 listopada 2021, poz. 8294). 

Ustalono następującą wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu 

pływającego z obszaru wodnego, gdy prowadziła go osoba znajdująca się w stanie po 

użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem 

środka odurzającego, w zależności od jego rodzaju:  

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 65 zł, 

2) poduszkowca – 121 zł, 

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 147 zł, 

4) statku o długości kadłuba do 20 m – 180 zł, 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 238 zł. 

Ustalono następującą wysokość opłat za każdą dobę przechowywania statku lub 

innego obiektu pływającego usuniętego z obszaru wodnego w przypadkach 

określonym w § 1 w zależności od jego rodzaju: 

1) roweru wodnego lub skutera wodnego – 23 zł, 

2) poduszkowca – 41 zł, 

3) statku o długości kadłuba do 10 m – 65 zł, 

4) statku o długości kadłuba do 20 m – 121 zł, 

5) statku o długości kadłuba powyżej 20 m – 180 zł. 

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

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



 

 

Powiatu corocznie ustala w drodze uchwały 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 mogą być wyższe od 

maksymalnych stawek określonych w art. 31 ust 2 w/w ustawy. Minister właściwy do 

spraw finansów publicznych ogłasza, na każdy rok kalendarzowy, 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. 

Wydział Organizacyjny  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXIV/ 273/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października   

2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu 

pomieszczenia.  Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru   do 

zaopiniowania. 

Umowa najmu pomieszczeniu Nr OR.032.196.2021 zawarta dnia 29 października 

2021 roku z NZOZ Zakładem Opieki Długoterminowej „PROSPERUS” Izabella 

Szyszka. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXIV /274/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

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

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

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXIV /275/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  27 października  

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

do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 



 

 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXV sesji w dniu 24 listopada  2021 roku, 

podjęła 5 uchwał : 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXV /276/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

2021 roku w sprawie zatwierdzenie 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 XXXV /277/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

2021 roku w sprawie  wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania 

sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2021 r. i 2022 

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

zaopiniowania. 

Zgodnie z ustawa o rachunkowości, wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego 

badanie sprawozdania finansowego, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie 

finansowe jednostki, czyli Rada Powiatu. Po dokonaniu analizy złożonej oferty, 

wybrano firmę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego na okres 2 lat. 

Wydział Organizacyjny otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXV/ 278/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada  

2021 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.032.244.2021 zawarta dnia 17 grudnia 2021 

roku z Renatą Dych, Lilianą Konieczną, Elżbietą Faryńską-Kozieł i Grażyną 

Wróblewską, działające jako spółka cywilna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Laboratorium Medyczne „ANALITYK” s.c. z siedzibą w Wągrowcu. 

 



 

 

Biuro Rady-Przewodnicząca Rady Powiatu  otrzymała do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXV/ 279/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada   

2021 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty 

Wągrowieckiego. Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru                           

w Poznaniu  do zaopiniowania.  

Rada Powiatu Wągrowieckiego z dniem 1 sierpnia 2021 r. ustaliła następujące 

miesięczne wynagrodzenie Starosty Wągrowieckiego: 1) zasadnicze - 10.430 zł 2) 

dodatek funkcyjny - 3.350 zł 3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie 

wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego - 4.134 zł Razem: 17.914 zł 

Słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych 00/100. Poza 

składnikami ww. wymienionymi Staroście przysługuje ustalony procentowo od 

wynagrodzenia zasadniczego dodatek za wieloletnią pracę. Ustawa z dnia 17 września 

2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska 

państwowe oraz niektórych innych ustaw wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z dnia 

21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), 

gdzie w art. 37 ust. 4, nałożono obowiązek określenia minimalnego wynagrodzenia 

osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy na poziomie nie niższym niż 

80% maksymalnego wynagrodzenia określonego dla poszczególnych stanowisk. 

Maksymalne wynagrodzenie na danym stanowisku stanowi suma maksymalnego 

poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz maksymalnego poziomu dodatku 

funkcyjnego, a w przypadku Starosty, także kwoty dodatku specjalnego. W związku             

z powyższym zachodzi konieczność dostosowania wynagrodzenia Starosty do 

obowiązujących uregulowań, określonych również w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników 

samorządowych. Regulacja wynagrodzenia winna nastąpić od dnia 1 sierpnia 2021 r. 

jak stanowi art. 18 cyt. na wstępie ustawy. 

• Uchwałę Nr XXXV/ 280/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  24 listopada   

2021 roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania radnym biorącym udział w sesjach 

Rady Powiatu ,posiedzeniach Komisji i Zarządu Powiatu diet oraz zwrotu kosztów 

podróży służbowych . Ww. uchwałę przesłano  do  Wydziału Prawnego i Nadzoru                     

w Poznaniu  do zaopiniowania. 

Działając w oparciu o art.21 ust.4,4a i ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                                 

o samorządzie powiatowym , radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży. 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet 



 

 

przysługujących radnemu powiatu określiło górną granicę, jaką może otrzymać radny 

z tytułu sprawowania mandatu. Według w/w rozporządzenia maksymalna wysokość 

diet ,jakie przysługują radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 85% 

2,4 krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących 

kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 

1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 

zmianie niektórych innych ustaw. Zgodnie z art.9 ust.1pkt 2 lit. a ustawy budżetowej 

na rok 2021 kwota bazowa, która stanowi podstawę do naliczania diet wynosi 1789,42 

zł. Zgodnie z §1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów 

podróży służbowych radnych powiatu, podróżą służbową jest wykonywanie przez 

radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, 

określonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu, poza miejscowością, w której 

znajduje się siedziba rady. 

➢ Rada Powiatu Wągrowieckiego na XXXVI sesji w dniu 22 grudnia  2021 roku, 

podjęła 10 uchwał : 

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVI /281/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia   2021 

roku w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wągrowcu.  

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

zaopiniowania. 

W dniu 10 listopada 2021 r. Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję Nr PS-

III.9423.11.2021.5 zezwalającą Powiatowi Wągrowieckiemu na prowadzenie placówki 

opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania placówek typu socjalizacyjnego                                   

i interwencyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza z siedzibą pod 

adresem: ul. Kcyńska 48, 62-100 Wągrowiec z liczbą 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 

miejsc interwencyjnych. Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia  9 czerwca 2011 roku  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. 

zm.) w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 

lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie 

nie więcej niż 14 dzieci, oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy 

zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ustępu 3a. Nadanie 

nowego statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej stanowi końcowy etap działań 

zmierzających do dostosowania placówki do obowiązującego 14 miejscowego 



 

 

standardu, a ograniczenie liczby dzieci przebywających w jednej placówce zgodne jest 

z ideą deinstytucjonalizacji – celem której jest stworzenie w ramach instytucji 

warunków jak najbliższych  warunkom rodzinnym. Nastąpiło więc zmniejszenie liczby 

miejsc w placówce z 30 do 14 i dostosowano Statut do aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę  Nr XXXVI /282/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie  Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim do 

roku 2024Ww. uchwałę przesłano do Wydziału Prawnego i Nadzoru w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

Opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju 

pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych 

zawodowych, zgodnie z art.180 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r.                                

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 821 z późn. 

zm.) należy do obligatoryjnych zadań własnych powiatu. Przyjęty Uchwałą Nr 

VII/49/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego w dniu 27 marca 2019 roku Program 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim sankcjonował zaprojektowane 

obszary, cele i działania wskazanych w programie osób, jednostek i instytucji w 

trzyletnim, ustawowo określonym okresie, którego termin mija z dniem 31 grudnia 2021 

roku, stąd należy przyjąć do realizacji, będący kontynuacją uprzednich - Program 

rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Wągrowieckim do roku 2024.  

Wydział Organizacyjny - Biuro Rady-Przewodnicząca Rady Powiatu  otrzymała 

do realizacji: 

• Uchwałę Nr XXXVI/ 283/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia   2021 

roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok. Ww. 

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

• Uchwałę Nr XXXVI/ 284/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia    

2021 roku w sprawie  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Wągrowieckiego na 2022 

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

zaopiniowania. 

Wydział  Finansów  otrzymał do realizacji: 

• Uchwałę nr XXXVI /285/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

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



 

 

uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do 

zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXVI /286/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

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

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania. 

• Uchwałę nr XXXVI /287/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych. Ww. uchwałę 

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

• Uchwałę nr XXXVI /288/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040. Ww. uchwałę 

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

• Uchwałę nr XXXVI /289/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie  uchwały budżetowej na 2022 rok. Ww. uchwałę przesłano do 

Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  do zaopiniowania oraz do 

publikacji w Dz. U. Woj. Wlkp. 

• Uchwałę nr XXXVI /290/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia  22 grudnia  2021 

roku w sprawie określenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 

2021. Ww. uchwałę przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej oddz. w Poznaniu  

do zaopiniowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 

Celem inwestycji jest dostosowanie obiektu ZOZ do obowiązujących wymogów 

stawianych przez NFZ oraz stworzenie lepszych warunków do leczenia pacjentów. 

Wykonanie budżetu za 2021 rok:  17.286.345,81 zł, w tym środki z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1.200.000,00 – prace związane z rozbudową szpitala 

i  1.286.888,04 zł – zakup sprzętu i wyposażenia. 

 

W ramach umowy z Generalnym Wykonawcą firmą WEGNER SPÓŁKA                                     

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA w 2021 r. : 

Zakończono Etap I – rozbudowę budynku głównego szpitala. Wszystkie prace 

budowlane i wykończeniowe w nowej części zostały zakończone. Odbiory służb odbyły 

się  w październiku 2021.  

W dobudowanej części został zamontowany sprzęt medyczny stały: 

- mosty anestezjologiczne, 

- kolumny zabiegowe , 

- kolumny anestezjologiczne, 

- panele medyczne przyłóżkowe, 

- lampy operacyjne, 

- lampy zabiegowe. 

W ramach Etapu I dostarczono następujące urządzenia: 

- windę przelotową, 

- windę osobową, 

- rozbudowano rozdzielnie główną, 

- przebudowano węzeł ciepłowniczy, 

- zamontowano drzwi sanitarne sterowane bezdotykowo, 

- zamontowano agregat wody lodowej z zespołem central wentylacyjnych, 

- dokończono prace związane ze zbiornikiem rezerwowego źródła wody. 



 

 

Prace zewnętrzne obejmowały wykończenie drobnej architektury, odmalowanie 

elewacji w określonym zakresie, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej                                    

z poprawkami i nakładkami istniejącej nawierzchni w określonym zakresie. 

Odbiory służb i zakończenia prac dotyczą również IV piętra w zakresie 70 %, aktualnie 

znajduje się tam Oddział Internistyczny, a także korytarza znajdującego się przy 

wejściu RTG z dalszą komunikacją do nowego SORu. 

W część kwoty wykorzystanej w 2021r. wliczony jest także remont z zakresu etapu II 

inwestycji na kondygnacji I,II,III w zakresie do 30% na każdym poziomie, wszystkie 

prace są zakończone, pozostał montaż stolarki drzwiowej. 

- ze środków przekazanych w 2021r. zostały sfinansowane następujące nadzory: 

pełnienie funkcji koordynatora nadzoru inwestorskiego, nadzór inwestorski 

konstrukcyjno-budowlany, nadzór inwestorski branży sanitarnej, a także w zakresie 

branży elektroenergetycznej, usługi prawne 

- opracowanie zmian projektowych w zakresie instalacji elektrycznych                                            

i teletechnicznych  dla zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie do aktualnych 

wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu"; weryfikacja ofert oraz 

dokumentacji przetargowej, ocena stanu technicznego instalacji w pomieszczeniu 

węzła cieplnego oraz przygotowanie koncepcji technologii rozdzielaczy c.o., c.t. i wod; 

opracowanie dokumentacji zamiennej dla etapów I, II, III instalacji elektrycznej dla 

Szpitala w Wągrowcu w zw. z realizacją zadania pn. "Rozbudowa i dostosowanie do 

aktualnych wymagań istniejącego obiektu Szpitala ZOZ w Wągrowcu", opłaty na 

pokrycie kosztów administracyjnych związanych z decyzjami wydanymi przez 

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny. 

- wykonano sieć telekomunikacyjną i informatyczną, nasadzenia kompensacyjne po 

wycince drzew,  

przebudowano instalację niskiego napięcia 

- przeprowadzono prace w zakresie budowy instalacji ciepła technologicznego i CO, 

przebudowy instalacji CO - rozprowadzenie ciepła w budynku głównym, budowy 

instalacji co zamiennej - doprowadzenie ciepła na IV piętro budynku głównego 

- zakupiono następujący sprzęt: 

- zestaw ENDOSCOPY 229 (artroskop, laparoskop, narzędzia manualne, 

kolano z kamerą ICG) 

- kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne, 

- mosty medyczne,  



 

 

- oprawy nadłóżkowe, 

- lampy operacyjne, 

- agregat prądotwórczy. 

 

 

- 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 wg. stanu na 

2021 rok to: 11 266 864,00 zł. 

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. 

W roku 2021 rozebrano boisko przykryte dachem namiotowym. W miejscu 

rozebranego boiska rozpoczęto prace konstrukcyjno-budowlane. Wykonano podkład 

betonowy pod płytę fundamentową. Wylano płytę fundamentową pod piwnicę. 

Postawiono ściany piwnicy z bloczków betonowych oraz wykonano żelbetonowe słupy. 

Wykonano żelbetonowy strop nad piwnicą. Kontynuowane są prace na poziomie 

parteru i piętra. 

 

 

 



 

 

- 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 

kolejowych w systemie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). 12 kwietnia 2021 

została podpisana kolejna umowa  na okres trzech lat pomiędzy Powiatem 

Wągrowieckim a Województwem Wielkopolskim na udzielenie pomocy finansowej                 

w formie dotacji celowej przeznaczonej na zadanie pn. „Wzmocnienie wojewódzkich 

kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji 

Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych  - dofinansowanie 

Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)”. Okres realizacji umowy tj. do 31 grudnia 

2023 roku.  Kwota udzielonej dotacji w 2021 r. wyniosła: 254 668,22 zł.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego 

W 2021 r. kontynuowana była współpraca samorządów w  ramach partnerstwa 

pn.: „Razem dla Rozwoju”, biorącego udział w pilotażowym projekcie Ministerstwa 

Funduszy i Polityki Regionalnej pn. „Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).  

Innowacyjny projekt, ma na celu wsparcie mniejszych miast oraz powiatów                                  

w prowadzeniu skuteczniej i efektywniej polityki rozwoju. W 2021 roku zakończone 

zostały prace nad strategią terytorialną Partnerstwa. Strategia została przygotowana 

przez członków Partnerstwa tj.  Powiat Wągrowiecki, Gminę Damasławek, Gminę 

Wapno, Miasto i Gminę Janowiec Wielkopolski, Miasto i Gminę Kcynię przy 

współpracy z doradcami Związku Miast Polskich.  Dokument zawiera diagnozę sytuacji 

społeczno-gospodarczej obszaru Partnerstw, określa kluczowe problemy i wyznacza 

cele strategiczne a także zawiera listę kluczowych dla rozwoju Partnerstwa działań                

i przedsięwzięć. Partnerstwo przystąpiło również nad opracowywaniem fiszek 

projektów strategicznych wynikających z opracowanej strategii, które powinny mieć 

preferencyjny dostęp do środków z polityki spójności UE na lata 2021- 2027. 

 

- „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Wągrowcu - zintegrowana 

pomoc medyczna, społeczna i zawodowa, dla mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego” nr RPWP.07.02.02-30-0153/19 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,                            

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne                     

i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-

19. 

Projekt partnerski: Partner wiodący: Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne oraz partnerzy: Powiat Wągrowiecki i Centrum 

Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. 

Okres realizacji projektu: od 01.04.2020 – 31.12.2022 

Całkowita wartość projektu: 5 103 791,79 zł 

Kwota dofinansowania: 4 842 225,79 zł 

Cel główny projektu: Zapewnienie 270 mieszkańcom powiatu wągrowieckiego                     

z zaburzeniami psychicznymi i 144 osobom z ich otoczenia dostępu do kompleksowej, 



 

 

wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej i społecznej, wraz                          

z kształtowaniem wobec tych osób właściwych postaw (przeciwdziałania ich 

dyskryminacji), w wyniku utworzenia w Wągrowcu Środowiskowego Centrum Zdrowia 

Psychicznego (ŚCZP) oraz Ośrodka Wsparcia Pacjentów i ich Rodzin przy 

współudziale podmiotu leczniczego, agencji rynku pracy i samorządu. 

Zadania w projekcie: 

- przygotowanie infrastruktury do realizacji kompleksowych świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach utworzonego ŚCZP oraz Ośrodka Wsparcia Pacjentów i ich 

Rodzin; 

- Utworzenie Punktu Zgłoszeniowo-koordynacyjnego przy ŚCZP – zapewniającym 

szybką rejestrację, koordynację świadczeń, pomoc konsultacyjną oraz interwencję 

kryzysową oraz spoza kryzysową dla 540 os. 

- ŚCZP – pomoc ambulatoryjna oraz w zakresie leczenia środowiskowego 

Pomoc ambulatoryjna – to miejsce gdzie pacjenci są kierowani do realizacji wsparcia:  

a) pomoc ambulatoryjna – pomoc w przypadkach pilnych, nagłych – w czasie nie 

dłuższym niż 74 h, kontakt z pacjentem bezpośrednio w godzinach 8:00 – 22:00 od 

poniedziałku do piątku i w kontakcie telefonicznym (infolinia) w godzinach nocnych 

oraz sobotę i niedzielę 

b)na leczenie stacjonarne; 

c)zintegrowane świadczenie społeczne i zawodowe. 

- Wsparcie dzienne – usługi zdrowotne oraz wspierająco-aktywizujące, których zakres 

i rodzaj zajęć dla Uczestnika Projektu ustala się w Palnie Procesu Zdrowienia, 

wsparcie udzielane 5 dni w tygodniu  po 8 godz. dziennie, w ośrodku usytuowanym                  

w sąsiednimi budynku ŚCZP, zapewniony dojazd pacjenta do ośrodka +posiłek 

- zintegrowane świadczenie społeczne i zawodowe – Ośrodek Wsparcia Pacjentów                

i ich Rodzin – warsztaty grupowe: typy spotkań: psychoterapeutyczne, warsztaty 

motywacji i zmian, kółko plastyczne, wsparcie w zakresie rehabilitacji zawodowej dla 

pacjentów i ich rodzin 

 

- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w 

Wągrowcu 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w 

ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 



 

 

Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne                   

i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-

19 

Projekt partnerski: Partner wiodący: Piotr Kaczmarek Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej Poradnie Specjalistyczne oraz partnerzy: Powiat Wągrowiecki i Centrum 

Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp.j. 

Okres realizacji projektu: od 01.07.2021 – 30.06.2023 

Całkowita wartość projektu: 4 984 091,56 zł 

Kwota dofinansowania: 4 477 942,88 zł 

Cel główny: Zapewnienie dla 250 dzieci i młodzieży, mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, ze zdiagnozowanymi 

zaburzeniami psychicznymi, dostępu do kompleksowej , wielostronnej i powszechnej 

opieki zdrowotnej i społecznej, wraz z kształtowaniem wobec nich właściwych postaw 

(przeciwdziałania ich dyskryminacji), w wyniku utworzenia w Wągrowcu 

Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (ŚCZP 

DZiMŁ). 

Zadania w projekcie: 

 - przygotowanie infrastruktury do realizacji kompleksowych świadczeń opieki 

zdrowotnej w ramach utworzonego ŚCZP dla DZiMŁ 

- Utworzenie Punktu Zgłoszeniowo-koordynacyjnego przy ŚCZP – zapewniającym 

szybką rejestrację, koordynację świadczeń, pomoc konsultacyjną oraz interwencję 

kryzysową oraz spoza kryzysową dla 490 os., zgłoszenia samodzielne dokonywane 

przez opiekunów prawnych do: 

a) poradni zdrowia psychicznego – jest miejscem świadczeń konsultacyjnych, z tego 

miejsca pacjenci kierowani są do realizacji wsparcia; 

b) zespołu leczenia środowiskowego - świadczenia udzielane w środowisku pacjenta, 

poza siedzibą ŚCZP DZiMŁ, w dni robocze między 8:00 a 20:00 przez zespół 

terapeutyczny ( 1 os. z pionu medycznego i 1 os. z pionu socjalnego). 

c) oddziału dziennego psychiatrycznego rehabilitacyjnego -  - hospitalizacja dzienna 

psychiatryczna co najmniej 4 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godzinny dziennie                

w godzinach popołudniowych, w celu zintensyfikowania oddziaływań diagnostycznych, 

terapeutycznych lub rehabilitacyjnych, wsparcie udzielane przez wykwalifikowaną 



 

 

kadrę: psycholog, psychoterapeuta, terapeuta zajęciowy, logopeda, dietetyk, 

fizjoterapeuta.  

Konsultacje edukacyjno-profilaktyczne w formie indywidualnej i grupowej dla 

pacjentów i ich rodzin oraz innych osób stanowiących wsparcie społeczne dla dzieci             

i młodzieży. Wsparcie z zakresu prewencji oraz działania informacyjno-

edukacyjne/edukacja prozdrowotna z zakresu zdrowia psychicznego dla społeczności 

lokalnej 7 gmin z terenu Powiatu Wągrowieckiego.  

- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 
390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec 

Powiat Wągrowiecki na podstawie umowy z dnia 30 września 2021 r. przekazał pomoc 

finansową w formie dotacji celowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację 

zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-

Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu  

liniowego pn. „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych 

nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec.” Wymóg realizacji w/w zadania 

powstał w wyniku kwalifikacji projektu do II etapu naboru projektów do Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, 

ustanowionego Uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. Kwota 

dotacji stanowi 4,02 % ogólnych kosztów zadania. Koszty opracowania wstępnego 

studium planistyczno-prognostycznego podzielone zostały proporcjonalnie na 

wszystkich partnerów projektu (11 jst) oraz wkład firmy STEICO stanowiący 

równowartość 40 000,00 zł. 

 



 

 

- Elektroniczna Dokumentacja Medyczna 

Nazwa  

projektu / programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w    2021 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 

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; 

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); 



 

 

Woj. Wielkopolskiego w 

Poznaniu.  

W ramach projektu w 2021 

roku:  

- dokonanie opłaty 

eksploatacyjnej – usługa 

transmisji danych 

- dostarczenie, 

skonfigurowanie i 

uruchomienie 

oprogramowania 

specjalistycznego (e-

Dokumentacja, e-Rejestracja, 

wytwarzanie EDM, EZD) – 

Platforma Regionalna e-

Pacjent 

-przeprowadzenie 

postępowania w ramach 

zadania dotyczącego 

systemów wsparcia 

przetwarzania informacji w 

Wyposażenie uczestników 

w jednorodnie 

funkcjonujący 

elektroniczny obieg 

dokumentów dla obsługi 

korespondencji 

zewnętrznej między 

uczestnikami oraz obsługę 

korespondencji 

zewnętrznej między 

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 

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 

przekraczających swoim 

zakresem EDM; 

projekt zapewni 

standaryzację wyposażania 

podmiotów leczniczych w 

zakresie dostępu do 

infrastruktury i zasobów 

niezbędnych do realizacji 

jego celów. 

  

 



 

 

podmiotach leczniczych 

(aplikacje i systemy szpitalne 

i specjalistyczne) i nadzór 

technologiczny nad nim. 

ich doposażanie w zasoby 

infrastruktury sprzętowej 

realizujące usługi 

systemowe; 

Zbudowanie i eksploatacja 

usługi uwierzytelniania i 

autoryzacji dostępu do 

zasobów środowisk IT 

podmiotów leczniczych;  

 

- Przebudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1622P) 

Nazwa  

projektu programu 

Krótki opis dotyczący realizacji  Zakres, cel zadania 

„Przebudowa ul. 

Grzybowej w 

Wągrowcu (droga 

powiatowa nr 

1622P). Zadanie 

dofinansowane z 

Powiat Wągrowiecki pozyskał 

60% dofinansowania na zadanie 

z Funduszu Dróg 

Samorządowych. Całkowita 

wartość zadania to:1 478 073,67 

zł, z czego Dofinansowanie 

W ramach rozbudowy ulicy Grzybowej w Wągrowcu projektuje 

się:                                                                                                                                                                  

1) ujednolicenie szerokości jezdni ulicy Grzybowej do 5,50 

m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2) przebudowę (korektę) istniejącego skrzyżowania ulicy 

Grzybowej z ulica 

Leśną,                                                                                                                                           



 

 

Funduszu Dróg 

Samorządowych  

Fundusz Dróg Samorządowych 

– 808 507,44 zł 

Miasto Wągrowiec: 315 044,82 zł 

Powiat Wągrowiecki:                        

354 521,41 zł 

W dniu 14.09.2021 r. została 

podpisana umowa na wykonanie 

robót z firmą Przedsiębiorstwo 

budowlano – drogowe Szymon 

Włodarczyk  Wymagany termin 

termin wykonania przedmiotu 

umowy to 30.06.2022. 

W roku 2021 w ramach projektu 

wykonane zostały roboty z 

zakresy branży elektrycznej, 

instalacji teletechnicznej oraz 

branży drogowej tj. roboty 

przygotowawcze, roboty ziemne, 

kanalizacja deszczowa, instalacje 

technologiczne, koryto wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem 

3) na skrzyżowaniu z ulicą Konwaliową, budowa nowego wlotu 

do ulicy Konwaliowej, która jest obecnie 

modernizowana,                                                                                                                                                

4) na skrzyżowaniu z ulicą Dębińską, dostosowanie do 

istniejącego skrzyżowania z ulicą 

Dębińską,                                                                                                              

5) budowę nowego chodnika z dopuszczeniem ruchu 

rowerowego po lewej stronie jezdni o szerokości 2,00 

m,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

6) zapewnienie prawidłowego odwodnienia drogi poprzez 

wykorzystanie i ewentualną korektę odwodnienia 

istniejącego,                                                                                                                                               

7) zapewnienie obsługi komunikacyjnej oraz dostępności 

nieruchomości przyległych do drogi publicznej,                                                                                                                                                                                                  

8) wymianę konstrukcji nawierzchni 

jezdni,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9) utwardzenie zjazdów do 

posesji,                                                                                                                                                                                                                         

10) usunięcie kolizji powstałych w związku z inwestycją,                                                                                                                                                                                      

11) wymianę włazów kanałowych,                                                                                                                                                                                                                           

12) wymianę krawężników drogowych,                                                                                                                                                                                                                   



 

 

podłoża, warstwa odsączająca, 

podbudowa z kruszywa 

łamanego pod jezdnią, 

podbudowa z chudego betonu 

pod jezdnią, nawierzchnia jezdni, 

utwardzenia poza jezdnią, ścieżki 

rowerowe, chodniki, elementy 

ulic, oznakowanie, oświetlenie 

ulic,  pomiar powykonawczy. 

Wartość wykonanych robót 

drogowych w roku 2021 wyniosła 

505 192, 13 zł.  

13) naprawę spękań i ubytków,                                                                                                                                                                                                                                

14) instalacja oświetlenia ulicznego,                                                                                                                                                                                                                   

15) wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.                                                                                                                                                                                 

Planowana do rozbudowy droga usytuowana jest w strefie 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Modernizacja drogi 

przyczyni się do poprawy jakości istniejącej drogi, a także 

zwiększy bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników 

ruchu (pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci). 

 

 

- 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 

Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% 

dofinansowania na zadanie z 

Funduszu Dróg Samorządowych. 

Całkowita wartość zadania to:4 231 

Po rozbudowie droga będzie posiadała następujące 

parametry:  

- Klasa drogi – Z (1,2),  

- Kategoria ruchu – KR2,  



 

 

Rakojedzkiej do 

mostu na rzece 

Mała Wełna 

 

263,79 zł, z czego Dofinansowanie 

Fundusz Dróg Samorządowych – 2 

429 132,00 zł 

Miasto i Gmina Skoki: 853 095,89 

zł 

Powiat Wągrowiecki:                       

949 035,88 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. 

W 2021 roku rozpoczęto realizację 

robót przygotowawczych oraz robót 

z zakresy branży elektrycznej oraz 

kanalizacji deszczowe. Wydatki 

poniesione na realizacje zadania w 

2020 oraz  2021 roku wyniosły 

łącznie 1 083 470,63 zł. 

- 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,  

- 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 

2021r. 

Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 

ochrony 

środowisk

a 

Organizacja konkursów ekologicznych 

– zakup nagród dla laureatów (7 641zł) 

Podnoszenie 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

Powiatu  

  

Zatwierdzenie uproszczonych planów 

urządzania lasów niestanowiących 

własności Skarbu Państwa (dotyczy 

lasów o pow. 29,83 ha będących 

własnością gminy Wągrowiec) 

Realizacja 

obowiązku 

nałożonego na 

Starostę ustawą 

o lasach 

  

Pomoc finansowa dla gmin (Gmina 

Damasławek, Miasto Wągrowiec, 

Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina 

Skoki),  w formie dotacji celowej 

przeznaczonej na usuwanie azbestu i 

wyrobów zawierających azbest (12 276 

zł) 

Usunięcie  

azbestu i 

wyrobów 

zawierających 

azbest z terenu 

powiatu 

wągrowieckiego 

  



 

 

Dotacje dla spółek wodnych w celu 

właściwego utrzymania i konserwacji 

urządzeń melioracyjnych (39 323zł) 

Właściwa 

gospodarka 

wodna na 

gruntach 

zmeliorowanych  

  

 

Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 

Wydane decyzje w 2021 roku  

Rodzaj decyzji ilość 

Decyzje w zakresie gospodarowania odpadami 

Pozwolenia na wytwarzanie odpadów 2 

Zmiany pozwoleń na wytwarzanie odpadów 2 

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów 0 

Zmiany zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

1 

Uchylone zezwolenia 1 

Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do 
powietrza 

2 

Zmiany pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów 
do powietrza 

2 

Decyzje zintegrowane  



 

 

Pozwolenia zintegrowane 1 

Zmiany pozwoleń zintegrowanych  3 

Decyzje na handel emisjami 

Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 0 

Zmiana zezwolenia na emisję gazów 

cieplarnianych 

1 

Zatwierdzenie planu metodyki monitorowania 0 

Zatwierdzenie istotnej zmiany planu metodyki 
monitorowania 

0 

Decyzje eksploatacyjne 

Decyzje ustalające wymagania dla średnich źródeł 
spalania paliw 

0 

Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu 1 

 

Rybactwo 

Wydawanie kart wędkarskich i rejestracja łodzi  

 ilość 

Wydawanie kart wędkarskich 235 

Rejestracja łodzi 8 

 

Prawo geologiczne i górnicze  



 

 

Rodzaj decyzji ilość 

Decyzje zatwierdzające projekty robót hydrogeologicznych  18 

Decyzje zatwierdzające dokumentacje hydrogeologiczne 9 

Decyzje zatwierdzające projekty prac geologiczno - 

inżynierskich 

7 

Decyzje zatwierdzające dokumentacje geologiczno - 

inżynierskie 

5 

Decyzje w zakresie przyznawania koncesji na wydobywanie 
kopalin pospolitych/ wygaszania koncesji  

3 

Przyjmowanie dokumentacji ustalającej zasoby złóż kopalin 
pospolitych 

2 

Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej art. 88 ust. 2 
pkt 4 

1 

 

Rok 2021 

Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew (dotyczy terenów będących własnością gmin) 

Zezwolenia na usuwanie drzew (dotyczy terenów będących własnością gmin) 

 Ilość wydanych 
decyzji 

Ilość drzew i krzewów 
objętych 

zezwoleniami 

Zobowiązanie 
rekompensacyjne 

Wielkość ustalonych opłat za usuwanie 
drzew 

Zezwolenia 

na 
66 

151 drzew 

770 m2 krzewów 

493 drzewa 

394 m2 krzewów 
211 701,00 zł 



 

 

usuwanie 

drzew 

(26 decyzji z 

nasadzeniem, w 

tym 14 decyzji z 

opłatami) 

Odmowa 
udzielenia 
zezwolenia 

na 
usuwanie 

drzew 

8 

 

Zezwolenie 
i odmowa 

8 

Zmiany 
decyzji 

11 

Razem 93 

 

Leśnictwo 

Opracowanie i zatwierdzanie uproszczonych planów urządzania lasu 

 Ilość ha 

Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasu - 

Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasu 29,83 ha 

Wydawaniem osobie fizycznej, osobie prawnej oraz jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 
ustawa przyznaje zdolność prawną, w przypadku sprzedaży niestanowiącego własności Skarbu Państwa gruntu oznaczonego 
jako las w ewidencji gruntów i budynków, zaświadczeń o objęciu lasu uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o 
której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. 

1045 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmbxgq2dgltqmfyc4mzygu2dknjxg4


 

 

 

- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi 

Nazwa 

projektu/ programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2021r. 

Cele Wskaźniki 

 

Uwagi 

Roczny program współpracy 

Powiatu  Wągrowieckiego  

z organizacjami 

pozarządowymi  

oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na 2021 

rok 

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 wzrastający poziom 

realizowanych usług 

powodują, że organizacje 

powinny być postrzegane 

jako cenny partner 

jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Celem głównym programu 

jest kształtowanie 

demokratyczne-go ładu w 

środowisku  

lokalnym  poprzez 

budowanie  

i umacnianie partnerstwa 

między administracją 

publiczną i organizacjami  

pozarządowymi. 

1. Liczba ogłoszonych  

otwartych konkursów ofert – 

W  2020 roku Zarząd 

Powiatu Wągrowieckiego 

ogłosił łącznie 15 otwartych 

konkursów ofert na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. 

Konkursy ofert z zakresu:  
nauki, edukacji, oświaty  
i wychowania, działalności na 
rzecz dzieci i młodzieży, w 
tym wypoczynku dzieci  
i młodzieży, kultury i sztuki, 
wspierania i 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu, turystyki i 
krajoznawstwa,  
przeciwdziałania bezrobociu  
i rozwoju przedsiębiorczości,  
wspierania pieczy 
zastępczej,  

 



 

 

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,  

wspierania osób  
z niepełnosprawnością, 
wspierania osób starszych,  
porządku i bezpieczeństwa 
publicznego,  
ochrony i promocji zdrowia,  
w tym działalności leczniczej 
w rozumieniu ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o 
działalności leczniczej (Dz. 
U. z 2020r. poz. 295 z późn. 
zm.),  upowszechniania i 
ochrony praw konsumentów,  
działań na rzecz integracji 
europejskiej oraz rozwijania 
kontaktów i współpracy 
między społeczeństwami 19 
listopada 2020r. a ich 
ostateczne rozstrzygnięcie 
nastąpiło 14 stycznia 2021r. 
 

2. Liczba  ofert złożonych  

w otwartym  konkursie ofert,  

w tym liczba organizacji 

 - w konkursie ofert wzięły 

udział 17 organizacji 

pozarządowych, które złożyły 

łącznie 28ofert. 

 

3. Liczba zawartych umów na 

realizację zadania 

https://sip.lex.pl/#/dokument/17709549


 

 

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 

2020r., poz. 295 z późn. 

zm.) umożliwia 

organizacjom 

pozarządowym oraz 

uprawnionym podmiotom 

otrzymywanie dotacji w 

trybie pozakonkursowym- 

tzw. „małe granty” . 

publicznego, w tym liczba 

organizacji 

- w trybie konkursowym  

i pozakonkursowym złożono 

łącznie 46 ofert, z których 

dofinansowano 27 zadań  

o charakterze powiatowym. 

- nie złożono ofert wspólnych. 

 

Zawarto 20 umów w trybie 

konkursowym i 7 umów  w  

trybie pozakonkursowym na 

wsparcie realizacji zadań 

publicznych  

 

5. Liczba  ofert złożonych  

w  trybie pozakonkursowym 

tzw. „małych grantów”, w tym 

liczba organizacji 

- 17 organizacji 

pozarządowych złożyło 

łącznie 18 ofert. 

  

9. Liczby projektów aktów 

prawa miejscowego 

konsultowanych z 

organizacjami 

pozarządowymi 



 

 

- w 2021 roku skonsultowano 

6 projektów aktów prawa 

miejscowego. 

 

- Program profilaktyki HPV 

Nazwa 

projektu/ 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2021r. 
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 

wągrowieckim                 

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 

wirusowi HPV. Patrząc na 

poczynania samorządów 

ościennych oraz w kraju, 

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 pochwy, raka odbytu                   

i brodawki narządów 

płciowych. Program zakłada 

ochronę przeciw  9 typom 

1. W 2021 roku zaszczepiono 228 

dziewczynek z rocznika 2007: 

- I dawkę przyjęły 4 dziewczynki, 

- II dawkę przyjęły 224 dziewczynki 

oraz podano szczepionki dla 

dziewczynek z rocznika 2008: 

- I dawkę przyjęło 211 dziewczynek, 

- II dawkę przyjęły 193 dziewczynki.     

     

 

Szczepienia przeciw 

wirusowi brodawczaka 

ludzkiego HPV, zostały 

przeprowadzone przez 

firmę „Edictum” Sp. 

z.o.o z Poznania w 

gabinetach 

pielęgniarek szkolnych 

w powiecie 

wągrowieckim.                      

 



 

 

na lata 2018-

2022”. 

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%.                                

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 

świadomości i wiedzy wśród 

osób objętych programem. 

 

 



 

 

- Promocja zdrowia 

Nazwa 

projektu/ programu 

Krótki opis dotyczący realizacji 

w 2021r. 

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: 

dzielenie na lepszych i gorszych, 

wrażliwość na krzywdę i szacunek 

do drugiej osoby, radzenie sobie z 

negatywnymi emocjami i agresją 

Propagowanie wśród 

mieszkańców powiatu 

wągrowieckiego działań 

z zakresu promocji  

i ochrony zdrowia. 

1. Liczba placówek 

medycznych działających 

na terenie powiatu 

wągrowieckiego. 

- w 2021 roku na terenie 

Powiatu Wągrowieckiego 

działały 84 placówki 

medycznych. 

2. Liczba oddanej krwi 

podczas 

przeprowadzonych  akcji 

krwiodawstwa 

 – w 2021 roku podczas 3 

akcji krwiodawstwa 

łącznie oddano 30,31 

litrów krwi. 

3. 4 Spektakle 

profilaktyczno-teatralne. 

4. 2 wykłady nt. 

„Skutecznych sposobów 

redukcji stresu” 

 

 



 

 

oraz umiejętność redukowania lęku 

w sytuacjach kryzysowych.  

4. Organizowanie  lub 

współorganizowanie badań 

mammograficznych. 

5. Organizowanie akcji 

honorowego oddawania krwi. 

6. Organizowanie wykładów dot. 

profilaktyki zdrowotnej 

7. Konkursy realizowane przy 

współpracy z : 

• ze szkołami z terenu powiatu 

wągrowieckiego. 

 

 

 

 

- Pomoc prawna 

Nazwa 

projektu/ programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2021r. 
Cele 

Wskaźniki 

 
Uwagi 

Nieodpłatna pomoc prawna, 

nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie i mediacja                    

w Powiecie Wągrowieckim 

Nieodpłatna pomoc 

prawna nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie i 

Nieodpłatna pomoc 

prawna obejmowała:  

1. Poinformowanie osoby 

uprawnionej o 

1.Liczba ogłoszonych  

otwartych konkursów 

ofert – 1 konkurs na dwa 

zadania tj.  

 

 
 
 



 

 

mediacja 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, nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego w 

powiecie wągrowieckim 

funkcjonowały trzy punkty: 

1. W punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej nr 1 

porady prawne udzielane 

były przez radców 

prawnych i adwokatów na 

podstawie umów zawartych 

z Powiatem Wągrowieckim. 

2. W punkcie nieodpłatnej 

pomocy prawnej  nr 2 

porady prawne udzielane 

były przez organizację 

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  

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, 

,,Prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej wraz z 

nieodpłatną mediacją 

oraz edukacją prawną 

na obszarze  Powiatu 

Wągrowieckiego w 2021 

roku” oraz 

,,Prowadzenie punktu 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego wraz z 

nieodpłatną mediacją 

oraz edukacją prawną 

na obszarze  Powiatu 

Wągrowieckiego w 2021 

roku” 

 

2. Liczba ofert złożonych 

w otwartym  konkursie 

ofert ogłoszonym  

29 października 2020r.,  

w tym liczba organizacji: 

- wpłynęło 7 ofert na 

realizację zadania 

publicznego – 

prowadzenie punktu 

nieodpłatnej pomocy 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

pozarządową wyłonioną w 

drodze konkursu ofert  na 

podstawie umowy zawartej 

z Powiatem Wągrowieckim. 

3. W punkcie nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego  nr 3 

porady udzielane były 

przez organizację 

pozarządową wyłonioną  

w drodze konkursu ofert  na 

podstawie umowy zawartej  

z Powiatem Wągrowieckim. 

 

 

 

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. 

Nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmowało 

:  

1. rozpoznanie problemu  

i udzielenie porady 

dostosowanej do 

indywidualnej sytuacji 

osoby korzystającej z 

porady. Osoba 

prawnej wraz z 

nieodpłatną mediacją                          

i  edukacją prawną, 

- wpłynęły 4 oferty na 

realizację zadania 

publicznego – 

prowadzenie punktu 

nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego wraz z 

nieodpłatną mediacją i 

edukacją prawną. 

Ostateczne 

rozstrzygnięcie nastąpiło 

25 listopada  2020r. 

3. Liczba ofert 

wspólnych złożonych 

przez organizacje – nie 

wpłynęły oferty wspólne. 

 

4. Beneficjenci (osoby 

uprawnione do 

skorzystania z 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej)  

– udzielono łącznie                    

w 2021r. 1391 porady 

nieodpłatnej pomocy 



 

 

korzystająca jest 

informowana o 

przysługujących jej 

prawach oraz 

spoczywających na niej 

obowiązkach;  

2. w razie potrzeby, podczas 

porady może być 

sporządzony wspólnie z 

osobą zainteresowaną 

plan wyjścia z trudnej 

sytuacji oraz udzielona 

pomoc  

w jego realizacji; 

3. nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie obejmuje 

różnorodne dziedziny, w 

tym między innymi 

kwestie zadłużeń, sprawy 

mieszkaniowe oraz 

problemy z zakresu 

ubezpieczeń społecznych,  

4. w ramach poradnictwa 

obywatelskiego może być 

również świadczona 

nieodpłatna mediacja.  

Nieodpłatna mediacja:  

prawnej, w tym: 403 

porady w punktach NPP 

prowadzonych przez 

radców prawnych                         

i adwokatów,  622 

porady w punkcie 

nieodpłatnej pomocy 

prawnej prowadzonym 

przez organizację 

pozarządową  

oraz 366 porad w 

punkcie nieodpłatnego 

poradnictwa 

obywatelskiego 

prowadzonym przez 

organizację 

pozarządową. 

 



 

 

1. może być prowadzona  

w sprawach małżeńskich, 

rodzinnych, sąsiedzkich, 

konsumenckich i w innych 

kwestiach spornych, w 

tym również w sprawach 

toczących się już na 

drodze sądowej, o ile sąd 

nie skierował jeszcze 

sprawy do mediacji 

sądowej.  

 

Usługa może obejmować 

również:  

- rozmowę informacyjną o 

możliwościach 

wykorzystania polubownych 

metod rozwiązywania 

sporów.  

- przygotowanie projektu 

umowy o mediacje lub 

wniosku o mediacje, który 

osoba inicjująca mediację 

wystosuje do drugiej strony 

sporu.  

 

Nieodpłatna mediacja nie 

może być prowadzona w 



 

 

sprawach formalnie 

skierowanych do mediacji 

(przez sąd albo inny organ), 

a także w sprawach,  

gdzie zachodzi podejrzenie 

przemocy w relacji stron. 

 

 

2. Realizacja strategii i programów przez jednostki organizacyjne  

a) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 

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

Interwencji Kryzysowej  

nazwa 
projektu/programu 

krótki opis dotyczący  realizacji                      
w  2021 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:                                  

funkcjonalny, adekwatny                           

do zaistniałych potrzeb, 

POWIATOWY SYSTEM 

- ilość umieszczeń  w 

rodzinnych oraz 

instytucjonalnych formach  

pieczy zastępczej; 

zadania 

współfinansowane 

ze środków 

własnych powiatu, 



 

 

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 : 

- poszukiwanie nowych 

kandydatów na rodziców 

zastępczych; 

- pełniejsze wykorzystanie 

potencjału  istniejących rodzin; 

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 

współpracy  z  lokalnymi 

organizacjami 

pozarządowymi, których 

działania dotyczą rodzinnej 

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   

dotacji z gmin i 

powiatów , dotacji 

rządowych, 

uczestnicy - około 

350 osób 



 

 

- zwiększenie stabilności 

zatrudnienia; 

- stworzenie ścieżek rozwoju 

rodzinnych form 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 2021-2025 

 

- 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 

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 



 

 

warsztatach terapii zajęciowej, 

działalność Zespołu do Spraw 

Orzekania o 

Niepełnosprawności; 

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, w tym 

realizacja 

Powiatowego 

programu 

- 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 –100 

osób 



 

 

przeciwdziałania 

przemocy w 

rodzinie oraz 

ochrony ofiar 

przemocy w 

Powiecie 

Wągrowieckim 

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 

:652.809 zł ( dla 

115 osób) 

Program celowy 

Aktywny samorząd 

- pomoc osobom 

niepełnosprawnym  w uzyskaniu  

prawa jazdy; 

- pomoc w zakupie i obsłudze 

sprzętu elektronicznego  

- utrzymanie sprawności 

technicznej wózka inwalidzkiego 

o napędzie elektrycznym; 

Wyeliminowanie lub 

zmniejszenie  barier 

ograniczających  uczestnictwo  

niepełnosprawnych  

mieszkańców powiatu  w 

życiu społecznym                             

i zawodowym i w dostępie do 

edukacji  

 

- ankiety ewaluacyjne; 

- liczba beneficjentów 

pomocy  

Wartość 

przyznanej 

pomocy – 

355.650 zł  ; 

Beneficjenci 

pomocy - 70 osób 



 

 

-pomoc w zakupie i utrzymaniu 

sprawności protezy kończyny ( 

III poziom jakości) 

- pomoc w uzyskaniu 

wykształcenia  na poziomie  

policealnym i wyższym  

Program 

wyrównywania 

różnic między 

regionami III 

 

 

- likwidacja barier 

architektonicznych                   i 

zwiększenie  dostępności  

budynku Urzędu Miasta i Gminy 

Skoki  

Wyeliminowanie barier 

architektonicznych w budynku 

użyteczności publicznej,  

zwiększenie standardu  i 

funkcjonalności  budynku 

UMiG Skoki  

- ilość  dostosowanych 

miejsc dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych; 

- ilość osób 

niepełnosprawnych 

korzystających z budynków 

Wartość  

przyznanej 

pomocy 52.196 zł 

Beneficjenci 

pomocy około 300 

osób 

 

 

 

 

 



 

 

b) Powiatowy Urząd Pracy: 

Wykonanie zadań w 2021 roku 

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu realizuje swoje zadania poprzez 5 referatów – 

komórek organizacyjnych:  

• Centrum Aktywizacji Zawodowej, 

• Referat ds. ewidencji, świadczeń i informacji, 

• Referat ds. rynku pracy, 

• Referat finansowo-księgowy, 

• Referat organizacyjny. 

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. 

Zatrudnianie cudzoziemców 

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). 

Wydatki 

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. Zł 

•  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku do przedsiębiorców 

działających na terenie naszego powiatu trafiło za pośrednictwem tut. PUP ponad                 

6 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 

Mikropożyczki – jednorazowe niskooprocentowane 
pożyczki  
dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd) 

26 125.000,00 

Jednorazowa pożyczka na pokrycie bieżących kosztów 
prowadzenia działalności organizacji pozarządowej (art. 
15zzda) 

8 36.200,00 

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności 
gospodarczej  
dla niezatrudniających (art.15 zzc) 

116 594.440,00 

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników  
(u przedsiębiorców) (art.15 zzb) 

42 907.170,28 

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników  
(organizacje pozarządowe i in.) (art.15 zze) 

0 0,00 

Dofinansowanie kościelnej osobie prawnej części kosztów  
wynagrodzeń pracowników ( art. 15zze2) 

0 0,00 

Dotacje dla określonych branż (tarcza branżowa) 876 4.730.000,00 

RAZEM 1068 6.392.810,28 

 

Wydatki z budżetu powiatu w 2021 roku – ogółem  3.469,2 tys. zł 

- w tym Rozdział 85333 budżet  2.248,3 tys. zł 

- w tym Rozdział 85334 repatrianci                  9,0 tys. zł 

- w tym Rozdział 85156 skł. zdr. za bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.211,9 tys. zł 

Ogółem wysłano 7789 zleceń płatniczych, otrzymano 2109 zleceń płatniczych. 

Zaewidencjonowano w 2021 roku dokumenty: 

-     1947 z budżetu 

-     8 z wydatków na repatriantów 

-     6749 z Funduszu Pracy    

-      194  z ZFŚS 



 

 

-     1883 z wpłat za cudzoziemców 

-     1083 z EFS PO WER V 

-       842 z EFS WRPO V 

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

dla projektu EFS WRPO V. 

Aktywizacja osób bezrobotnych w 2021 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 ograniczone, jednak już nie 

tak znacznie jak w pierwszym roku pandemii. Wynikało to zarówno z ograniczenia 

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

dużej części dostępnych środków finansowych na działania związane z łagodzeniem 

skutków epidemii. 

Pośrednictwo pracy  

W 2021r. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu prowadził bieżącą współpracę 

z 932 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 informacyjny do pracodawców – 55 wysyłek materiałów informacyjnych                   

i ogłoszeń w ciągu całego  2021r.  

W celu inicjowania i organizowania kontaktów osób bezrobotnych                                  

z pracodawcami skierowano do tych ostatnich 1.190 osób (w tym na oferty 

niesubsydiowane – 671 osób i na oferty subsydiowane - 519  osób). Ponadto w ciągu 

całego ubiegłego roku zorganizowano 4  giełdy pracy / spotkanie z pracodawcą,                    

w których łącznie wzięło udział 46 osób. Na bieżąco wprowadzano i upowszechniano 

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

W 2021r. z terenu powiatu wągrowieckiego przekazano do upowszechnienia                

8 ofert do 4 innych urzędów pracy w kraju (w 2020r. przekazano 12 ofert do 5 urzędów). 

Natomiast z innych urzędów z kraju otrzymano do upowszechnienia w Powiecie 

Wągrowieckim 264  ofert pracy z 18 jednostek PSZ (w 2020r. otrzymano 191  ofert                  

z 25  urzędów).  



 

 

W ramach pośrednictwa pracy współpracowano w 2021r. z agencją 

zatrudnienia z Poznania i  Jasina. Realizowano działania przy 3 ofertach pracy 

zgłoszonej z agencji, w tym były 3 spotkania rekrutacyjne z użyczeniem sali PUP. 

Agencje poszukiwały w 2021r. kandydatów na stanowiska: pracownik dystrybucji 

wewnętrznej oraz magazynier. 

Prowadzono współpracę z Punktem informacyjnym Funduszy Europejskich                    

w Pile. Co prawda,  ze względów epidemicznych nie organizowano w siedzibie PUP  

dyżurów mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Piły, ale 

upowszechniano na bieżąco liczne oferty webinariów organizowanych przez PIFE.   

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 2022 roku. Ponadto w trakcie roku upowszechniano 

wyniki Barometru Zawodów 2021.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa 
projektu/programu 

Krótki opis dotyczący 
realizacji w 2021 roku 

Cele Wskaźniki Uwagi 

Aktywizacja osób 

młodych pozostających 

bez pracy w powiecie 

wągrowieckim (V) 

· skierowanie na staż 

67 osób; 

· skierowanie na staż 

w ramach bonu 

stażowego 20 osób; 

· skierowanie na 

szkolenia grupowe 

54 osób; 

· przyznanie bonu 

szkoleniowego 6 

osobom; 

· wypłata 

jednorazowych 

środków na 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 32 

osobom; 

· skierowanie do 

pracy na 

Zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób 

młodych w wieku 18-29 

lat, zarejestrowanych w 

PUP w Wągrowcu 

· 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. 

Projekt realizowany w 

okresie 01.01.2019-

31.12.2022 



 

 

refundowane 

stanowiska pracy 10 

osób; 

· skierowanie do 

pracy w ramach prac 

interwencyjnych 15 

osób. 

Aktywizacja zawodowa 

osób bezrobotnych i 

poszukujących pracy w 

powiecie wągrowieckim 

(V) 

· skierowanie na staż 

68 osób; 

· skierowanie na 

szkolenia 44 osób; 

· wypłata 

jednorazowych 

środków na 

rozpoczęcie 

działalności 

gospodarczej 28 

osobom; 

· skierowanie do 

pracy w ramach prac 

Zwiększenie możliwości 

zatrudnienia osób 

powyżej 29 roku życia, 

zarejestrowanych w 

PUP w Wągrowcu 

· 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, 

Projekt realizowany w 

okresie 01.01.2019-

31.12.2022 



 

 

interwencyjnych 20 

osób. 

· liczba osób, które 

podjęły zatrudnienie 

po zakończonym 

udziale w projekcie. 

 

 

 



 

 

c) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu 

Zadania zrealizowane w roku 2021  

Wykonane remonty na łączna kwotę 58.897,97 zł 

1/ remont dachu (pokrycie papą – nowsza część szkoły) – 55.271,37 zł 

2/ naprawę monitoringu wizyjnego – 2.460,00 zł 

3/ naprawę 2 szt. wzmacniaczy – 450,00 zł 

4/ naprawę kosiarki samojezdnej – 200,00 zł  

5/ konserwację drukarki – 61,50 zł 

6/ naprawę drukarki – 147,60 zł   

7/ przegląd i naprawę oświetlenia – 307,50 zł 

Zakupy  

Wyposażenie: 

1/ drukarka laserowa (kadry) – 563,50 zł 

2/ w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” (biblioteka) – komputer 

stacjonarny  –3.238,00 zł oraz czytnik kodów kreskowych – 1.162,00 zł  

3/ komputer  stacjonarny (sekretariat) – 3.238,00 zł 

Środki dydaktyczne: 

1/ laptopy (2 szt.) oraz projektory – (2 szt.) – 9.896,00 zł 

Środki dydaktyczne zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju 

Czytelnictwa” - 9.100,00 zł 

Informacja o projektach unijnych, w których uczestniczyli uczniowie I LO 

Projekt PULCHRA – I LO w Wągrowcu znalazło  się w gronie elitarnym pięciu szkół z 

całej Polski (tj. II LO im. Żeromskiego w Opocznie, III LO im. Mikołaja Kopernika w 

Łowiczu, Szkoła Podstawowa nr 83 w Poznaniu, XIX LO im. Powstańców Śląskich w 

Warszawie, I LO im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu) i 50 szkół z 10 krajów 

Europy, które od września 2020 r. rozpoczęły swoją przygodę w projekcie PULCHRA! 

Projekt PULCHRA stał się niecodzienną okazją do włączenia się w międzynarodowe, 

innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne poświęcone tematyce zrównoważonego 

rozwoju miast. Dzięki wdrożeniu koncepcji otwartej edukacji oraz promocji współpracy 

szkoły z lokalnymi partnerami (samorząd, uniwersytety, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorstwa, inne instytucje włączone w edukację pozaformalną itp.), projekt jest 

okazją do zaangażowania młodzieży w projekty badawcze, bezpośrednio odnoszące 



 

 

się do aktualnych wyzwań, przed jakimi stają miasta, pragnące funkcjonować jako 

zrównoważone miejskie ekosystemy.  

PRZYGODA Z PRZYRODĄ WIELKOPOLSKI PARK NARODOWY 

LABORATORIUM BADAWCZYM MŁODEGO ODKRYWCY - Jest to projekt 

finansowany ze środków Unii Europejskiej, którego adresatami są uczniowie klas 

pierwszych liceum. Projekt ma charakter przyrodniczy i obejmuje zajęcia stacjonarne, 

terenowe oraz laboratoryjne, realizowane zarówno jesienią jak i wiosną, w Stacji 

Ekologicznej UAM w Jeziorach. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 

uczniów (szczególnie matematyczno-przyrodniczych, ICT, kreatywnego myślenia, jak 

również interpersonalnych). Program zajęć został tak skonstruowany aby uwzględniał 

cykl zmian pór roku, a szeroki zakres tematyczny pozwolił na kompleksową ocenę 

elementów środowiska przyrodniczego. 

„Lekcja:Enter” - To projekt edukacji cyfrowej w ramach którego przeprowadzone były 

bezpłatne szkolenia dla 5 nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej. Jego 

celem była zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, 

poprzez pokazanie im korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych, TIK i 

aktywizujących metod nauczania. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a jego realizacja 

przewidziana jest na lata 2019-2023. 

Inne projekty, w których braliśmy udział w minionym roku szkolnym: 

Cyfrowa Szkoła - To projekt, którego głównym celem jest podniesienie poziomu 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym 

umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Szkoła w 

ramach podpisania woli swojego udziału otrzymała 1 laptop oraz 25 tabletów na łączną 

kwotę ok. 18 tys. zł. Oprócz tego szkoła otrzymała przyłącze światłowodowe i 

zmodernizowano sieć Wi-Fi pozwalającą na korzystanie z internetu bezprzewodowego 

w szkole. 

„Aktywna Tablica” – edycja 2020 – 2024. - Szkoła zakupiła 5 laptopów za kwotę 17,5 

tys. zł (z dofinansowania ministerialnego 14 tys. zł + 3,5 tys. środków własnych). 

„ROSNĘ W SIŁĘ! – MODEL WSPARCIA OSÓB MŁODYCH W KRYZYSIE 

PSYCHICZNYM" - Organizatorem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa 

Wielkopolskiego. Celem głównym projektu jest stworzenie i pilotażowe 

przeprowadzenie modelowego programu wsparcia młodych osób w kryzysie 

psychicznym głównie na terenie czterech powiatów: powiatu poznańskiego, powiatu 



 

 

konińskiego, powiatu śremskiego i powiatu wągrowieckiego. Działania w formie usług 

realizowane w ramach projektu to: 

• terapia indywidualna i rodzinna dla osób młodych od 16 do 21 roku życia; 

• formy grupowe – edukacyjne i warsztatowe dla młodych osób m. in. treningi redukcji 

stresu; 

• wspieranie edukacji rówieśniczych – Młodzi Asystenci Zdrowienia; 

• rozwijanie kompetencji nauczycieli – rozwijanie kompetencji osób pracujących z 

młodymi osobami poprzez warsztaty edukacyjne skierowane do nauczycieli oraz kadry 

psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest wyposażenie nauczycieli w 

kompetencje do diagnozowania i wspierania młodzieży w kryzysie. 

PRZYSTAŃ W SIECI - Projekt powstał z inicjatywy Facebooka, Państwowego 

Instytutu Badawczego NASK oraz UNICEF Polska i adresowany był do nauczycieli 

pracujących z młodzieżą w wieku od 13 roku życia, a także do samej młodzieży 

poszukującej informacji oraz rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego korzystania z 

Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci oraz krytycznego podejścia do 

zamieszczanych treści. 

W ramach projektu udostępniono wszystkim uczestniczącym w nim nauczycielom 

specjalnie zaprojektowaną platformę e-learningową, dzięki której mogli poszerzyć 

swoją wiedzę w obszarach związanych z bezpieczeństwem online. Na platformie 

znajdowały się kursy e-learningowe, stworzone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. 

Kursy dla uczniów dostosowane były do konkretnych grup wiekowych. Projekt został 

zainaugurowany 20 października 2020 r. i był on realizowany przez cały bieżący rok 

szkolny. Realizowany w naszej szkole projekt „Przystań w sieci" wpisywał się w cele 

polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, 

których jednym z priorytetów było „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi 

i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne 

korzystanie z narzędzi cyfrowych". Projekt był objęty Patronatem Honorowym Prezesa 

Rady Ministrów. 

Za zaangażowanie w udział w projekcie oraz przedstawienie sprawozdania z działań 

szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Świadome Korzystanie z Internetu. 

 

 

 



 

 

d) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy: 

Nazwa projektu/ 

programu 

Krótki opis dotyczący realizacji w 

2021 roku 
Cele Wskaźniki 

„PROWADZENIE DZIAŁAŃ 

INFORMACYJNO-

EDUKACYJNYCH, MAJĄCYCH 

NA CELU ZWIĘKSZENIE 

ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT 

ZACHOWAŃ SZKODLIWYCH 

DLA ZDROWIA I 

KSZTAŁTUJĄCYCH 

PROZDROWOTNY STYL ŻYCIA 

WRAZ Z MOŻLIWOŚCIĄ 

UZYSKANIA WSPARCIA 

PSYCHOLOGICZNEGO”. 

-„Jestem Świadomy, 

Mówię NIE” 

Projekt jednoroczny/ zorganizowany 

przez UMWW w Poznaniu w ramach 

otwartego konkursu ofert 

 

Działanie połgało na wdrożeniu do 

działań informacyjno-promocyjnych, 

kształtujących edukację zdrowotną  

mającą na celu zwiększenie 

świadomości na temat zachowań 

szkodliwych dla zdrowia wynikających w 

szczególności z używania substancji 

psychoaktywnych (alkohol,narkotyki, 

substancje psychoaktywne) wraz ze 

wsparciem psychologicznym. 

Wdrożenie to składało się z trzech 

etapów.  

Pierwszym było przeprowadzenie 

szkolenia dla 40 nauczycielin 

Celami programu były:  

- wyposażenie młodzieży w wiedzę 

dotyczącą szkodliwości alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych, 

- wykształcenie świadomości zdrowotnej 

i motywacji do dbania o zdrowie, w celu 

eliminacji szkód wynikających                                

z niezdrowego stylu życia, w kontekście 

używania substancji psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki, NSP, pozamedyczne 

stosowanie produktów leczniczych np. 

leki uspokajające i nasenne), 

- zmiana obiegowych opinii dotycząca 

problematyki uzależnień jakimi się 

posługuje, 

- zmiana jej postaw odnośnie picia alkoholu 

i narkotyzowania się, 

Ilość osób 

biorący udział 

w projekcie- 36 

wychowanków 

(chłopców  

i dziewcząt) 



 

 

(nauczycieli/wychowawców/pedagoga/

psychologa) pn.”Interwencja kryzysowa 

i pomoc psychologiczna dziecku i 

rodzinie w kryzysie". 

Drugim etapem będzie 

przeprowadzenie konkursów: 

1. konkurs wiedzy o uzależnieniach 

„Bądź przezorny-dopalacze cię 

wypalą”, 

2. konkurs plastyczny „Stop 

Alkoholizmowi”. 

Trzeci etap obejmował zrealizowanie, 

stanowiących element integralny 

działań- zajęć o charakterze 

edukacyjnym, sportowym, 

turystycznym, rekreacyjnym, 

(adresowanych do dzieci i młodzieży), 

kształtujących świadomość zdrowotną 

i motywację do dbania o zdrowie, w celu 

eliminacji szkód wynikających z 

niezdrowego stylu życia, w kontekście 

- wyposażenie wychowanków                                 

w umiejętność asertywnego odmawiania 

w sytuacjach nakłaniania do zażywania 

środków odurzających, 

- rozwój emocjonalny młodego człowieka, 

- poznanie przez młodzież siebie, swoich 

uzdolnień, możliwości i pasji, 

- znalezienie pozytywnej motywacji do 

życia, rozwijanie wiary w siebie, 

- rozwijanie wytrwałości, kreatywności                      

i umiejętności pracy w zespole, 

- ukazanie i mobilizowanie do 

podejmowania konstruktywnych form 

spędzania czasu wolnego, 

- wzrost zainteresowania 

uczniów  zasadami  zdrowego  stylu  życi

a, a  tym samym  zwiększenie  ich  wiedzy 

i  świadomości w powyższym zakresie 

oraz pozyskanie cennych pod względem 

edukacyjnym haseł promujących zasady 

zdrowego stylu życia, 



 

 

używania substancji psychoaktywnych 

(alkohol, narkotyki, NSP, 

pozamedyczne stosowanie produktów 

leczniczych np. leki uspokajające i 

nasenne). Zrealizowane zostaną zajęcia 

na basenie, zajęcia plastyczne, z 

instruktorem turystyki kwalifikowanej 

oraz porady dzieci z psychologiem. 

- rozwinięcie zainteresowań turystycznych, 

sportowych, a także zdobycie przez 

młodzież wiedzy, kompetencji 

komunikacyjnych, umiejętności 

psychospołecznych, a także systemu 

wartości i norm, wynikający                                      

z oddziaływania środowiska społecznego 

poprzez integrację jednostki ze 

społecznością i jej przystosowawczy, 

uwewnętrznienie wartości i norm 

społecznie akceptowanych czy 

umożliwienie wychowankom kontaktu                    

i integracji z rówieśnikami, z poprawnie 

funkcjonującym społeczeństwem, 

pozwolenie mu na uczestniczenie                       

w różnych grupach, wypełnianie 

różnorakich ról, usamodzielnianie  

i uczenie się społecznych zachowań 

mimo ograniczeń. 

 



 

 

„Upowszechnienie 

programów 

profilaktycznych z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień (profilaktyki 

narkomanii, profilaktyki 

problemów 

alkoholowych) ujętych w 

Systemie rekomendacji 

programów 

profilaktycznych i 

promocji zdrowia 

psychicznego, wśród 

podmiotów 

prowadzących 

Młodzieżowe Ośrodki 

Wychowawcze oraz 

Młodzieżowe Ośrodki 

Socjoterapii”. 

„Moja profilaktyka-moje 

życie 2021” 

Projekt jednoroczny/ zorganizowany 

przez UMWW w Poznaniu w ramach 

otwartego konkursu ofert 

 

 

Pierwszym etapem było 

przeprowadzenie szkolenia realizatorów 

programu-nauczycieli w ramach 

programu rekomendowanego, 

zrealizowanego w Młodzieżowym 

Ośrodku Socjoterapii im. Kompanii 

Gołanieckiej w Gołańczy. 

Program szkolenia „Środowiskowa 

profilaktyka uzależnień” Program 

profilaktyki środowiskowej (selektywnej) 

adresowany do osób w wieku 10-18 lat, 

realizowany w województwie lubelskim. 

Rekomendowany w EDDRA i systemie 

rekomendacji.  

Celem szkolenia było dostarczenie 

uczestnikom wiedzy o programie oraz 

- Wyposażenie młodzieży w wiedzę 

dotyczącą szkodliwości alkoholu i innych 

środków psychoaktywnych, 

- Zmiana obiegowych opinii dotycząca 

problematyki uzależnień jakimi się 

posługuje, 

- Zmiana jej postaw odnośnie picia alkoholu 

i narkotyzowania się, 

- Wyposażenie wychowanków  

w umiejętność asertywnego odmawiania w 

sytuacjach nakłaniania do zażywania 

środków odurzających, 

- Rozwój emocjonalny młodego człowieka, 

- Poznanie przez młodzież  

siebie, swoich uzdolnień, możliwości i pasji, 

 - Znalezienie pozytywnej motywacji do 

życia,  

rozwijanie wiary w siebie, 

- Rozwijanie kreatywności, wytrwałości                      

i umiejętności pracy w zespole, 

Ilość osób 

biorący udział 

w projekcie- 60 

wychowanków 

(chłopców  

i dziewcząt) 



 

 

 umiejętności wystarczających do 

wdrożenia i realizacji przez nich 

programu w konkretnym środowisku 

lokalnym. 

 

II ETAP - WYCIECZKI  

Dokonano integracji grup podczas 

wyjazdów socjoterapeutycznych 

(wycieczki): 

Wycieczka do Warszawy. Pozwoliła na  

rozwijanie zainteresowań 

krajoznawczych i kulturalnych i 

sportowych, które stanowiły alternatywę 

do zażywania środków 

psychoaktywnych, formę spędzania 

czasu wolnego. Ponadto przybliżono 

młodzieży zagrożonej  

niedostosowaniem społecznym historię 

Mazowsza oraz dzieje miasta podczas i 

po II Wojnie Światowej. Wycieczka 

pozwoliła poznać stolicę Polski i 

- Ukazanie i mobilizowanie  

do podejmowania konstruktywnych form 

spędzania wolnego czasu, 

- Wzrost zainteresowania uczniów zasadami 

zdrowego stylu życia, a tym samym 

zwiększenie ich wiedzy i świadomości  

w powyższym zakresie oraz pozyskanie 

cennych pod względem edukacyjnym haseł 

promujących zasady zdrowego stylu życia, 

- Rozwinięcie zainteresowań turystycznych, 

sportowych i historycznych, a także 

zdobycie przez młodzież wiedzy, 

kompetencji komunikacyjnych, umiejętności 

psychospołecznych, a także systemu 

wartości i norm, wynikających                              

z oddziaływania środowiska społecznego 

poprzez integrację jednostki ze 

społecznością i jej przystosowawczy, 

uwewnętrznienie wartości i norm społecznie 

akceptowanych czy umożliwienie 

wychowankom kontaktu i integracji 



 

 

największe miasto kraju, położone w 

jego środkowo-wschodniej części.  

Wycieczka do Gdańska. Pozwoliła na  

rozwijanie zainteresowań 

krajoznawczych  

i kulturalnych,  które stanowiły 

alternatywną do zażywania środków 

psychoaktywnych, formę spędzania 

czasu wolnego. Ponadto przybliżono 

młodzieży zagrożonej  

niedostosowaniem społecznym historię 

pomorza. Pomorze to region niezwykle 

atrakcyjny turystycznie. Nadmorski 

klimat, przepiękne krajobrazy  i miasta z 

bogatą historią i różnorodną architekturą  

największych gdańskich atrakcji: 

gdańskiej starówki, historycznego 

Westerplatte. 

 

Wyjazdy integracyjne: 

z rówieśnikami, z poprawnie funkcjonującym 

społeczeństwem, pozwolenie mu na 

uczestniczenie  

w różnych grupach, wypełnianie różnorakich 

ról, usamodzielnianie  

i uczenie się społecznych zachowań mimo 

ograniczeń.  



 

 

Wycieczka : Gołańcz-Warszawa-

Uniejów -Gołańcz 

Wycieczka: Gołańcz – Gdańsk– 

Gołańcz 

III ETAP 

Wdrożenie „Środowiskowej profilaktyka 

uzależnień” wraz z zajęciami 

towarzyszącymi, które zrealizowane 

były w Młodzieżowym Ośrodku 

Socjoterapii im. Kompanii Gołanieckiej 

w Gołańczy wraz z zajęciami 

towarzyszącymi. 

 

Zajęcia profilaktyczne, profilaktyczno-

turystycznych, profilaktyczno-sportowe, 

Zajęcia psychologiczne. 



 

 

„Laboratoria 

przyszłości” 

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa 

edukacyjna realizowana przez 

Ministerstwo Edukacji i Nauki we 

współpracy z Centrum GovTech                       

w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 

ramach programu rządowego 

sfinansowano zakup nowoczesnego 

wyposażenia do przeprowadzania 

eksperymentów w ramach. 

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich 

szkół podstawowych w budowaniu wśród 

uczniów kompetencji przyszłości z tzw. 

kierunków STEAM (nauka, technologia, 

inżynieria, sztuka oraz matematyka). Dzięki 

inicjatywie uczniowie już na poziomie szkoły 

podstawowej mogli nabyć wiedzę                                

i umiejętności przydatne w późniejszej pracy 

naukowej i zawodowej. Projekt MEN 

zakładał, że realizacja celu inicjatywy 

doprowadzi do „upraktycznienia” procesu 

edukacji – chodzi o to, by uczniowie żywo 

uczestniczyli w tym procesie, dokonując 

eksperymentów i tworząc projekty – nie zaś 

jedynie biernie przyjmowali przekazywane 

przez nauczycieli dane 

 

Uczniowie SP 



 

 

„Narodowy Program 

Rozwoju Czytelnictwa” 

Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa to największy – z uwagi na 

skalę oddziaływania finansowego – 

program wieloletni Ministerstwa Kultury, 

Dziedzictwa Narodowego i Sportu, 

przygotowany we współpracy 

z Ministerstwem Edukacji i Nauki.  

- Celem głównym Programu jest 

wzmocnienie zainteresowań i aktywności 

czytelniczej uczniów dzięki uatrakcyjnieniu 

księgozbiorów bibliotek szkolnych poprzez 

zakup nowości wydawniczych, zwiększenie 

dostępności książek w bibliotekach oraz 

rozwój współpracy  

pomiędzy bibliotekami szkolnymi                                     

i publicznymi. 

-  Zwiększenie dostępu do publikacji 

niezbędnych do prowadzenia nauczania, 

przy wykorzystaniu metod i technik 

kształcenia na odległość; 

- Wzrost dostępności zasobów nauki                           

i kultury, przez zwiększenie liczby publikacji 

dostępnych on-line w różnych formatach. 

 

 

 

 

 

 



 

 

e) Zespół Szkół w Gołańczy 
 

Nazwa 

projektu / 

programu 

Krótki opis dotyczący 

realizacji w 2021  
Cele 

Wskaźniki 

 
Uwagi 

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 2021 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. 



 

 

„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 

 

Wyjazd  grupy uczniów 

z opiekunami na  

4-tygodniowe praktyki 

zagraniczne do Włoch 

do Rimini  

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 

Cel: 

podniesienie 

kompetencji 

zawodowych uczniów 

dostosowanych do 

aktualnych potrzeb 

rynku pracy oraz rozwój 

kompetencji kluczowych, 

podniesienie 

kompetencji 

zawodowych nauczycieli 

dotyczących wiedzy  

i umiejętności 

praktycznych 

związanych z 

funkcjonowaniem i 

wdrażaniem nowych 

rozwiązań 

organizacyjnych, 

technologicznych w 

przedsiębiorstwach w 

Uczestnicy: 

18 uczniów 

6 nauczycieli 

Realizacja w 

terminie: 28.12.2020- 

27.09.2022 

Całkowita kwota 

dofinansowania 

wynosi: 56.328 EUR 

 

 



 

 

sprawowało 2 

opiekunów.  

2-tygodniowe szkolenia 

zawodowe w Rimini dla 

4 nauczycieli 

przedmiotów 

zawodowych.   

 

branży gastronomicznej i 

rolniczej, poznanie 

specyfiki pracy w 

rzeczywistych 

warunkach branży 

związanej z nauczanym 

zawodem  

 
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…) 

Uwagi 

1.  Doposażenie bazy dydaktycznej 

informatycznej  

120 900 Środki własne – 33 256,00  

Środki Rady Słuchaczy- 18 

787 

W ramach projektu „zdalna 

szkoła wsparcie  OSE  w 

systemie kształcenia 

zdalnego”- 68 877,00 

- monitory, 

komputery, 

projektory, 

projektory, 

urządzenie do 

ochrony Internetu 

na serwer , aparat 

cyfrowy 

 

 



 

 

fotograficzny 

CANON 

  

2. Uzupełnienie pozostałego 

sprzętu i mebli 

18 512 środki własne - 16 972,00 

środki Rady Słuchaczy -

15 818,00 

środki Rady Rodziców- 

967,00 

- krzesła 

uczniowskie, biurka,  

stoły uczniowskie, 

szafy, tablica 

szkolna,  

- klimatyzator, 

ploter, lampy 

fotograficzne, 

głośniki, panel 

sterowniczy, 

frezarka, taboret 

kosmetyczny, 

wkrętarka   

 

3. Stworzenie i wyposażenie 

ogrodu dydaktycznego   

służącego edukacji w zakresie 

nauk przyrodniczych  

34 000 Środki własne -6 800,00 

Śr. z dotacji celowej  WFOŚi 

GW w Poznaniu - 27 200,00 

Rośliny miododajne, 

ścieżka 

ekologiczna, tablica 

informacyjna, 

drewniana 

 



 

 

ekopracownia , 

drewniane pufy 

ogrodowe, ławki 

drewniane 

4. Nowe przyłącze energetyczne w 

związku z budową hali sportowej 

8 264 Środki własne 
 

 

5. Odnowienie ścian w niektórych 

salach dydaktycznych, remont 

biura wicedyrektora,   

6 000 Środki własne - zakup towaru, a 

prace wykonane 

przez  własnych 

pracowników 

 

6. Dokumentacja projektowa 

kosztorys na budowę boiska z 

pokryciem namiotowym  

49 200 

 

Środki własne   

 



 

 

g) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu: 
 

Projekty realizowane w ZS Nr 2 w Wągrowcu w roku 2021 

1. Projekt „Geniallnych szkół” – w ramach którego nasza szkoła jako jedyna w powiecie 

otrzymała certyfikat Geniallnej Szkoły w wyniku udziału w ogólnopolskim projekcie;  

2. Grant Santander w ramach akcji ToDziałaMY i projektu „Super Hotelarze wyzwalają 

zdrowie”. 

W ramach projektu odbyły się spotkania dla uczniów oraz pozyskano pieniądze, które 

przeznaczono na sprzęt doposażający pracownię hotelarską.  

3. Projekt „CZAS ZAWODOWCÓW BIS – zawodowa Wielkopolska” 

Projekt realizowany przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

i Politechniką Poznańską, którego realizacja polega na:  

- organizacji płatnych staży dla uczniów  

- doradztwie zawodowym  

- udziale w laboratoriach. 

Projekt realizowany przez kilka lat, otwierający perspektywy zatrudnienia oraz zdobycie 

doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy. Projekt jest realizowany w technikum dla 

wszystkich zawodów.  

4. Program Erasmus +”Art. For All” i „Call to Skills”  

Program realizowany w sposób on Line ze względu na ograniczone możliwości spowodowane 

COVID-19. W ramach jego realizacji odbywały się: wirtualne spotkania koordynatorów oraz 

uczestników projektu; Celem projektu jest: 

- integracja społeczności międzynarodowej 

- kształtowanie znajomości językowych i ich doskonalenie 

- poszerzenie tolerancji międzykulturowych 

- doskonalenie umiejętności pracy z nowoczesnymi te 

Opiekunem projektu jest nauczyciel języka angielskiego, a sam projekt obejmuje:  

- w +”Art. For All” 24 uczniów 

-  Call to Skills” 21 uczniów. 

5. 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 

6. Projekt Lekcja Enter w ramach Aktywna Tablica 

Projekt skierowany do 5 nauczycieli mający na celu poszerzenie kompetencji i wiedzy                          

z zakresu wykorzystania IT na lekcjach przedmiotowych.  W ramach projektu nauczyciele 

brali udział w szkoleniach doskonalących. 

7. Projekt SZKOŁA WODOROWA  

W maju 2021 roku szkoła przystąpiła do projektu ”Szkoła wodorowa” pod patronatem Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Projekt adresowany jest zarówno do 

nauczycieli, jak i do uczniów szkół ponadpodstawowych, wykraczając poza tradycyjną tematykę 

przedmiotów ścisłych i zapewniając interdyscyplinarne podejście do edukacji wodorowej. 

Inicjatywa ma poprawić jakość kształcenia w zakresie energii odnawialnej, edukować 

świadomych konsumentów, kształtować postawy przedsiębiorcze, tworzyć wykwalifikowane 

kadry dla tego sektora. W ramach projektu szkoła otrzyma materiały edukacyjne,  które będą 

składać się z: 

- poradnika dla wykładowcy zawierającego całościowy zakres tematyczny, który 

zostanie    dostosowany do wieku odbiorcy i będzie mógł zostać uzupełniony o treści 

rozszerzające; 

- poradnika dla nauczyciela zawierającego m.in. przegląd danego tematu, scenariusz zajęć 

lekcyjnych, wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej; 

- prezentacji multimedialnej zawierającej zwięzłe omówienie najważniejszych założeń danego 

zakresu tematycznego; 

- ćwiczeń, quizów, testów jedno lub wielokrotnego wyboru; 

- zbioru dodatkowych materiałów, np. linków, filmików w serwisach video. 

W listopadzie uczniowie uczestniczyli w spotkaniu on-line w ramach cyklu spotkań 

„Wielkopolska – Kierunek Wodór” 

WIELKOPOLSKA DOLINA WODOROWA – EDUKACJA DLA WODORU  

NAUKA – Szkoła wodorowa, edukacja młodzieży szkolnej;   

W styczniu nasza szkoła otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego zestaw do doświadczeń                           

z zakresu energii odnawialnej który będzie używany na zajęciach fizyki doświadczalnej jak 

również na lekcjach fizyki w zakresie podstawowym. 

8. Uczniowskie Laboratoria Informatyczne  

Projekt rozpoczął się od listopada 2021 i zakończy się w maju 2022. W ramach projektu 

szkoła otrzymała drukarkę 3D oraz zestawy Lego Spike, 25 tabletów oraz laptop. W projekcie 

bierze udział 20 uczniów, którzy maja zajęcia z wykorzystanie  otrzymanego sprzętu. 



 

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu odbył cykl tematycznych szkoleń. 

9. Projekt unijny pn. „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz 

kwalifikacji nauczycieli przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS 2 2w 

Wągrowcu” 

 Od 1 marca 2021 do 30 listopada 2022 realizowany jest w naszej szkole projekt unijny, 

obejmujący zajęcia dodatkowe z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych. Projekt 

realizowany jest w 3 okresach: pierwsza część, realizowana od września 2021 do stycznia 

2022 , odbywała się w 9 grupach młodzieżowych: 3 grupy 6-osobowe z matematyki, jedna 5-

osobowa jako koło turystyczne, pozostałe: chemiczne, fizyczne, geograficzne, biologiczne                    

i ekologiczne realizowane były w grupach 6-osobowych. Następne grupy będą mieć zajęcia 

w drugim semestrze br. oraz od września następnego roku szkolnego. Docelowo w projekcie 

ma wziąć udział 166 uczniów naszej szkoły, nad którymi sprawują opiekę 9 nauczycieli 

przedmiotów matematyczno – przyrodniczych plus Pedagog szkolny. W ramach tych zajęć 

zrealizowano wycieczki m.in. do Żnina, Tarnowa Pałuckiego, Biskupina, przeprowadzono  

zajęcia warsztatowe w Centrum Naukowym w Warszawie, zorganizowano spotkania                           

z ciekawymi ludźmi oraz realizowano mnóstwo godzin poświęconych dodatkowym 

zagadnieniom z matematyki, chemii, fizyki, biologii, geografii oraz ekologii. Dzięki 

zakupionemu sprzętowi oraz pomocom naukowym za kwotę ponad 150 000 PLN zajęcia 

okazały się niezwykle ciekawe i zaspokajające potrzeby naukowe uczniów. Wśród rzeczy 

zakupionych w ramach projektu znalazły się: laptopy, projektory, tablice multimedialne, 

tablice suchościeralne, szafy do przechowywania sprzętu, dygestorium i wiele pomocy 

naukowych potrzebnych do realizacji tych zajęć.   W projekcie bierze udział 10 nauczycieli 

naszej szkoły, którzy na potrzeby projektu odbyli wiele szkoleń, m.in. z zakresu podniesienia 

kompetencji wychowawczych, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, 

indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 

tworzenia warunków do psychologiczno – pedagogicznego wspierania ucznia, wykorzystania 

e-zasobów i e-podręczników, uatrakcyjniania zajęć oraz wzbogacania warsztatu nauczyciela. 

Została również zatrudniona pani terapeuta, która przeprowadziła zajęcia rewalidacyjne                      

i usprawniające motorykę u ucznia z niepełnosprawnością ruchową. Jedna z nauczycielek 

zaczęła również studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, które skończy do 

momentu zakończenia projektu. 

10.  Projekt „Szkolny Klub Sportowy” 2021. 

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 48uczniów, każdy 

realizuje 70 jednostek w roku. 

11. Projekty etwinning 

W ramach realizacji projektów etwinning realizowanych od wielu lat w szkole z dużymi 

sukcesami w 2021 roku szkoła otrzymała Europejską Odznakę  Etwinning dla projektu „Together 

we are Europe”. Projekty realizowane mają na celu kształtowanie umiejętności językowych                  

i społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2020/2021 oraz 2021/2022 określała ustawa z dnia 14 grudnia 2016 

roku Prawo oświatowe i przepisy wykonawcze do tej ustawy.  

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 oraz prowadzono 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.  

Rok 2021 był kolejnym, w którym zmagaliśmy się z pandemią koronawirusa  SARS-CoV-2 oraz 

choroby COVID-19. Obowiązujące przepisy ustawy 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.)  pozwalały na wprowadzanie rozwiązań, 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.  

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I-III szkół podstawowych po wcześniejszej nauce 

zdalnej wrócili do nauki w systemie stacjonarnym, jednak od 22 marca ponownie zawieszono w 

nich te zajęcia. Najmłodsi uczniowie powrócili do szkół 4 maja, od 17 maja pozostali uczniowie 

szkół podstawowych i ponadpodstawowych rozpoczęli ponownie naukę  

w systemie hybrydowym, natomiast od 31 maja wszyscy powrócili stacjonarnie do szkół. Rok 

szkolny 2021/2022 rozpoczął się w systemie stacjonarnym, jednak dyrektorzy w zależności od 

sytuacji epidemicznej wnioskować mogli o wprowadzenie w swoich jednostkach w 

poszczególnych oddziałach nauczania hybrydowego bądź zdalnego. Od dnia 20 grudnia 2021 

roku, kolejną nowelizacją rozporządzenia ograniczono funkcjonowanie szkół, poza szkołami 

specjalnymi.  

Pomimo ograniczeń, dyrektorzy wraz z kadrą pedagogiczną zapewniali uczniom  

i wychowankom możliwość nauki oraz wsparcia w systemie zdalnym.  

W roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 Powiat Wągrowiecki realizował zadania 

oświatowe poprzez prowadzenie szkół ponadpodstawowych i specjalnych: 

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. 

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

uczęszczało 3000 uczniów i słuchaczy uczących się w  139 oddziałach. 

W technikach kształciło się 1320 uczniów w 49 oddziałach, w liceach 801 uczniów w 28 

oddziałach, w szkołach branżowych I stopnia/zasadniczych szkołach zawodowych 414 uczniów 

w 15 oddziałach, w szkołach dla dorosłych 199 słuchaczy w 10 oddziałach, w szkołach 

branżowych I stopnia specjalnych/zasadniczych zawodowych specjalnych 45 uczniów w 6 

oddziałach, w szkole przysposabiającej do pracy 24 uczniów w 3 oddziałach, w szkołach 



 

 

podstawowych specjalnych 158 uczniów w 25 oddziałach, w liceum specjalnym 39 uczniów  

w 3 oddziałach.  

Rok szkolny 2021/2022 przedstawia się następująco: do szkół/placówek prowadzonych przez 

powiat wągrowiecki uczęszczało 3037 uczniów i słuchaczy uczących się w  133 oddziałach. 

W technikach kształciło się 1332 uczniów w 48 oddziałach, w liceach 859 uczniów w 30 

oddziałach, w szkołach branżowych I stopnia 425 uczniów w 16 oddziałach, w szkołach dla 

dorosłych 175 słuchaczy w 8 oddziałach, w szkołach branżowych I stopnia specjalnych 

specjalnych 44 uczniów w 7 oddziałach, w szkole przysposabiającej do pracy 24 uczniów w 4 

oddziałach, w szkołach podstawowych specjalnych 138 uczniów w 17 oddziałach, w liceum 

specjalnym 40 uczniów w 3 oddziałach.  

 

KADRA NAUCZYCIELSKA 

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki 

pracowało w pełnym i niepełnym wymiarze czasu 397 nauczycieli  

i wychowawców, w tym 208 dyplomowanych, 104 mianowanych, 73 kontraktowych, 7 

nauczycieli stażystów  i  5 bez stopnia  awansu. 

Natomiast w roku 2021/2022 w szkołach i placówkach pracowało w pełnym i niepełnym 

wymiarze etatu 419 nauczycieli, w tym 226 dyplomowanych, 104 mianowanych, 70 

kontraktowych, 7 stażystów oraz 12 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  

 

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. Celem programu jest 

promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, zachęcanie ich do reprezentowania powiatu w 

konkursach i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim  

i międzynarodowym. Program realizowany jest poprzez nagrody pieniężne zwane „Nagrodą 

Starosty Wągrowieckiego” oraz stypendia motywacyjne zwane „Stypendium Starosty 

Wągrowieckiego” za wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.  

Na ten cel zabezpieczono w budżecie  64.000 zł, w trakcie roku kwota ta została zwiększona o 

7.350 zł 



 

 

W minionym roku szkolnym Nagrody Starosty Wągrowieckiego w łącznej kwocie 8.200 

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

je Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.  

Stypendium Starosty za pierwszy semestr roku 2020/2021 w łącznej kwocie 26.900 zł 

otrzymało 54 uczniów, natomiast za drugi semestr 2020/2021 nagrody przyznano 104 uczniom, 

a ich wysokość łącznie to 36.250 zł. 

 

PROGRAMY RZĄDOWE 

W 2021 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa I Liceum 

Ogólnokształcące w Wągrowcu otrzymało wsparcie w wysokości 12.000 zł, natomiast 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy otrzymał 4.000 zł na doposażenie szkolnych 

bibliotek. 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Wągrowcu przystąpiły do Programu Laboratoria Przyszłości  i otrzymały 

wsparcie w wysokości 30.000 zł dla każdej jednostki na wyposażenie pracowni w sprzęt 

rozwijający kompetencje z kierunków STEAM.  

 Powiat Wągrowiecki jako instytucja współfinansująca podpisał również porozumienie ze 

Stowarzyszeniem Szkolny Klub Sportowy „Wielkopolska” w ramach programu ogłoszonego 

przez Ministerstwo Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”. Do projektu zgłoszono w sumie 

8 grup z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2 w Wągrowcu 

oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Dla każdej z tych grup Powiat 

zobowiązał się do zapłaty wkładu finansowego w wysokości 350 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Powiatowa Biblioteka Publiczne w Wągrowcu  

 

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. 

Wypożyczalnia książek beletrystycznych i książek popularnonaukowych 

 Wypożyczenia Czytelnicy 

zarejestrowani 

Odwiedziny 

 

   2021 rok 

 

22144 

 

544 

      

5967 

  

 Czytelnia 

 Odwiedziny Książki 

udostępnione 

na miejscu 

Czasopisma Czasopisma 

oprawne 

 

  2021 rok 

 

751 

 

695 

 

450 

 

110 

 

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu pracuje w systemie bibliotecznym SOWA SQL, 

który umożliwia samodzielne zapisanie się do Biblioteki przez użytkownika w katalogu online, 

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

zwrotu wypożyczonych materiałów.        

 

Wypożyczenia i czytelnicy on-line 

 Prolongaty 

online 

Logowanie online Rezerwacje online 

   

2021 rok 

 

653 

 

 

4373 

 

1114 

        

 Odsłony strony Internetowej Biblioteki – 18573 

Użytkownicy korzystający ze strony Internetowej Biblioteki  - 4083 osoby 



 

 

Wykonane sesje - 8447 

Zgodnie ze statystyką Internetową  

54,4% loguje się przy pomocy komputera, 44,2% z telefonów komórkowych, a 0,4% z tabletów. 

W listopadzie 2021 roku zakupiliśmy ze środków pozyskanych od Ministra Kultury, Dziedzictwa 

Narodowego i Sportu, zdalny dostęp do biblioteki ebookpoint BIBLIO. Ogólna lista 

udostępnionych e-booków obejmuje 37406 tysięcy e-booków i audiobooków, bez limitu stron. 

 

 

 

Odwiedziny 

 

Wypożyczenia 

Od XI. 2021 roku 25 31 

 

W ramach działalności kulturalno - oświatowej w 2021  roku zostały zorganizowane następujące 

spotkania:      

1. XVIII Tydzień Bibliotek 2021 – „Znajdziesz mnie w bibliotece”: 

- Spacer po Bibliotece – prezentacja on - line, 

- Książka w mieście – akcja promująca czytelnictwo w Amfiteatrze Miejskim, nad Jeziorem 

Durowskim, w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „WIELSPIN”, na Rynku 

Miejskim i w Parku 600 lecia, 

- Archiwum Prasy lokalnej, która jest zgromadzona w czytelni naszej Biblioteki - 

prezentacja, 

- Nowości czyli droga książki do biblioteki  - prezentacja. 

2. „Scenka z okienka” – cykl minispektakli skierowanych dla dzieci,   promujących 

literaturę dziecięcą znajdującą się w bibliotece, cykl udostępniony na YouTube: 

       - Tańcowała igła z nitką – Jan Brzechwa,  

       - Abecadło – Julian Tuwim,  

       - Pstryk – Julian Tuwim, 

       - Robot – Arkadiusz Łakomiak, 

       - Entliczek-Pentliczek – Jan Brzechwa, 

       - Wielkanoc – Ewa Skarżyńska, 

       - Raz, Dwa, Trzy….Liczysz Ty! – Zbigniew Dmitroca, 

       - Dzień Logopedy – Szkło powiększające,  

       - Czytanie – Agata Dziechciarczyk, 

       - Dinozaury – Patrick Watson, 



 

 

       - Biblioteka – Agata Dziechciarczyk, 

       - Chory kotek – Stanisław Jachowicz, 

       - Wizyta w ZOO – Jan Brzechwa, 

       - Pranie – Maria Konopnicka, 

       - Katar – Jan Brzechwa, 

       - Na straganie – Jan Brzechwa, 

       - Warzywa – Julian Tuwim, 

       - Parasol – Maria Konopnicka, 

       - Przyjście lata – Jan Brzechwa, 

       - Piórnik, 

       - Zegar, 

       - Tradycje Bożonarodzeniowe. 

3. Narodowe Czytanie : Gabriela Zapolska – Moralność Pani Dulskiej – 20 osób 

4. Spotkanie autorskie z Weroniką Karczewską-Kosmatką – 21 osób 

5. Wystawa – Debiuty Weroniki Karczewskiej-Kosmatki 

6. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki – 3 spotkania, 21 osób 

7. Tydzień Zakazanych Książek: 

- Czarodzieje i czarownice – wystawa 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 7, grupa Mali Przyrodnicy – 23 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 7, grupa Mali Odkrywcy – 20 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole z Wiatrowa – 24 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – Specjalny Ośrodek Szkolono-Wychowawczy w Wągrowcu – 

5 uczniów 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Misie – 14 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Biedroneczki – 19 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Wiewióreczki – 22 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Zajączki – 18 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Pszczółki – 22 dzieci 

-  Czary i magia z Franiem – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wągrowcu – 

kl. I i II – 15 uczniów 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole nr 6, grupa Krasnoludki – 17 dzieci 

- Czary i magia z Franiem – przedszkole z Morakowa – 19 dzieci 

- Wycieczki po bibliotece przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego   w Wągrowcu 



 

 

8. Wieczór muzyczny z Wiktorią Szychtą – 12 osób 

9. Spotkanie autorskie z Hanną Greń – 11 osób 

10. Zakazane książki – zajęcia z elementami biblioterapii – Młodzieżowy Ośrodek 

Wychowawczy w Antoniewie – 11 uczniów 

11. Teatrzyk jak się patrzy – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitrocą – 

Przedszkole nr 7, grupa Mali odkrywcy – 19 dzieci 

12. Teatrzyk jak się patrzy – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitrocą – 

Przedszkole nr 1, grupa Kotki – 21 dzieci 

13. Zwierzęta w literaturze i życiu – zajęcia z elementami biblioterapii  - Młodzieżowy 

Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie – 9 uczniów 

14. Spotkanie autorskie z Vladanem Stamenkoviciem w ramach 44. 

Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – 22 osoby 

15. IV Powiatowy Konkurs na „Świąteczną Bombkę” – 282 prace 

16. Praktyki wspomagane dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Wągrowcu – 10 spotkań, 29 uczniów 

 

Działalność on-line: 

 - Rozstrzygnięcie i rozdanie nagród w Akcji czytelniczej „Przeczytam 52 książki w 2020 roku”. 

- Ogłoszenie Akcji czytelniczej – „Przeczytam 52 książki w 2021roku” . 

- Ogłoszenie Akcji czytelniczej „Poleć książkę”. 

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

udostępnione na facebooku Biblioteki i na stronie internetowej www.pbp.wagrowiec.pl: 

1. Czytaj i oglądaj: 

       a) „Walentynki z filmem”: 

       b) „Filmy na Dzień Kobiet, które warto obejrzeć”: 

        - Opowieść podręcznej, 

        - Co się wydarzyło w Madison County?, 

        - Pokój, 

        - Służące, 

        - Zanim się pojawiłeś. 

       c) „Czytamy i oglądamy kryminały”: 

 

       - Żmijowisko – książka i serial, 

       - Brudny szmal – książka i film, 



 

 

       - Ziarno prawdy – książka i film, 

       - Dziewczyna we mgle – książka i film, 

       - Imię róży – książka i film. 

       d) „Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” – książki o bibliotekarzach                                                                                                        

            i bibliotekarzach: 

        - Historyk, 

        - Cień wiatru, 

        - Bibliotekarka z Saint- Malo, 

        - Złodziejka Dusz, 

        - Wilcza polana, 

        - Zaklęci w czasie.          

 

Posty: 

- Promocja literatury: 

    - Podświadomość – czas na zmiany, 

    - Zimowe klimaty czytelnicze, 

    - Arbuz i Pchełka czyli wielkie wyprawy w Wielkopolskę, 

    - Samoakceptacja…co można zrobić?, 

    - Światowy Dzień Poezji – Wągrowieccy Poeci, 

    - Podróż z historią cz.1 – Złoty pociąg 

    - Podróż z historią cz.2 – Augustowskie noce 

    - Podróż z historią cz.3 – Jako mąż i nie mąż 

    - Podróż z historią cz. 4 – Padłeś? Powstań! 

    - Podróż z historią cz. 5 – Bo to zła kobieta była! 

    - Podróż z historią cz. 6 – Swoje znasz? 

 

Inne zajęcia podczas pracy zdalnej pracowników: 

- uzupełnianie deskryptorów w rekordach książek wymaganych przez Bibliotekę Narodową, 

- wybór nowości wydawniczych i zakup do Biblioteki, 

- edycja zakładki nowości na stronie internetowej Biblioteki, 

- ujednolicanie i  uzupełnianie haseł przedmiotowych w katalogu Biblioteki, 

- koordynowanie pracy Dyskusyjnego Klubu Książki działającego w naszej Bibliotece, 

- 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. 

  

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu w 2021 roku uczestniczyła                        

w następujących spotkaniach: 

- Seminarium dyrektorów powiatowych bibliotek publicznych województwa wielkopolskiego. 

Webinarium – 10.03.2021 r. 

- Ocena pracownicza-informacje praktyczne. Webinarium – 28.05.2021 r. 

- 50-lecie pracy zawodowej Pani Czesławy Wieczorek w Gminnej Bibliotece Publicznej                           

w Mieścisku – 16.07.2021 r. 

- Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Priorytet 1.1.– szkolenie online                                    

z przedstawicielem Biblioteki Narodowej – 12.07.2021 r.  

- Dożynki Powiatowo-Gminne w Niemczynie – 28.08.2021 r. 

- Inauguracja działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury                          

w Poznaniu w wyremontowanej siedzibie – wydarzenie online – 30.08.2021 r. 

- Spotkanie dyrektorów bibliotek powiatowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum 

Animacji Kultury w Poznaniu – online – 30.09.2021 r. 

- Spotkanie dotyczące organizacji 44.Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Starostwie 

Powiatowym – 08.10.2021 r. 

- 35-lecie Klubu Seniora „Srebrna Nić” w Wągrowcu – 11.10.2021 r. 

- Spotkanie bibliotekarzy powiatu wągrowieckiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mieścisku 

– 25.10.2021 r. 

- Udział w jury Gminnego Konkursu Recytatorskiego „ Z głową ciężką na karabinie”- K.K. 

Baczyński w Szkole Podstawowej w Smogulcu – 27.10.2021 r. 

- Inauguracja 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w I LO w Wągrowcu–05.11.2021r. 

- „Poetycka podróż w czasie. Poezja z (nie)dawnych lat”. Montaż słowno-muzyczny w ZS nr 2 

w Wągrowcu, w ramach 44. Międzynarodowego Listopada Poetyckiego – 05.11.2021 r. 



 

 

- Zwiedzanie kościoła Św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim, w ramach 44. Międzynarodowego 

Listopada Poetyckiego – 05.11.2021 r. 

- Spotkanie podsumowujące 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki w Starostwie Powiatowym 

– 16.11.2021 r. 

- Spotkanie dyrektorów jednostek w Starostwie Powiatowym – 22.12.2021 r. 

 

Pracownicy PBP w Wągrowcu uczestniczyli w szkoleniach z zastosowaniem platformy 

e-learningowej:       

1. Czym jest maska biblioteki? 

2. Jak budować tożsamość maski biblioteki? 

3. Czym jest strategia komunikacji biblioteki i jak ją stworzyć? 

4. Trendy i kompetencje przyszłości w bibliotece. 

5. Biblioteka w socjal mediach 

6. Tablice skrócone UKD nr 102/2tabli019 – prezentacja najważniejszych zmian w 

słownictwie i rozbudowie ( symbole dodane, zmodyfikowane i usunięte). 

7. Polska UKD online – prezentacja bazy. 

8. Opracowanie rzeczowe publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 

– metodyka klasyfikowania, poddziały wspólne i działy 0/3. 

9. Opracowanie rzeczowe publikacji z wykorzystaniem tablic skróconych UKD nr 102/2019 

– metodyka klasyfikowania, poddziały wspólne i działy 5/9. 

10.  Cyfrowa wypożyczalnia ACADEMICA. 

11.  Z drugiej strony lady – trudny klient w bibliotece. 

12.  Wiedza o kulturze – „Co robi różnicę? O literaturze kobiet na wybranych przykładach”. 

13.  Ciekawe strony młodzieży. 

14. Wiedza o kulturze – Praca tłumaczy. 

15.  Ebookpoint. 

16.  Academica. 

17.  Dokumenty Życia Społecznego – jak nie utonąć. 

 

Działania PBP w Wągrowcu aktywizujące czytelników: 

- Rozważania z książką, 

- Czytelnicy polecają, 

- Wielkanocne wspomnienia, 

- Gorączka o świcie – lektura na czas pandemii 



 

 

- Książka z podróżą z tle - lektura na czas pandemii 

W czerwcu 2021 r. przystąpiliśmy do Cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i 

czasopism naukowych ACADEMICA. Można sprawdzić czy interesująca nas pozycja dostępna 

jest w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej. 

 

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.  

W celu realizacji nadrzędnego zadania, bursa zapewniała wychowankom bezpieczne                              

i higieniczne warunki pobytu, całodobową opiekę, wychowanie, warunki do nauki, pomoc                        

w nauce, warunki do rozwijania zainteresowań, warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, 

sporcie i turystyce. 

Podstawę do realizacji procesu wychowawczego w bursie stanowił opracowany program 

wychowawczo-profilaktyczny, który zakładał wszechstronny rozwój wychowanka, 

przygotowanie do samodzielności, aktywności, kreatywności, do prezentowania postawy 

życiowej wolnej od negatywnych zachowań i wpływów.  Odziaływania wychowawczo-

profilaktyczne obejmowały sferę emocjonalną, moralną, społeczną, intelektualną  wychowanka 

oraz wsparcie rodziców. 

W bursie przygotowano 81 miejsc dla wychowanków. Formą organizacyjną pracy z młodzieżą 

w bursie była grupa wychowacza. Funkcjonowały dwie grupy wychowawcze. Wychowankowie 

uczęszczali do wągrowieckich szkół ponadpodstawowych (I LO, ZS1, ZS2). Poza tą grupą 

młodzieży w bursie przebywała także młodzież na kursach dokształcania teoretycznego 

realizowanych na turnusach 4-tygodniowych w  Centrum Kształcenia  Zawodowego                                

w Wągrowcu. 

Młodzież mieszkająca w bursie była objęta całodziennym wyżywieniem. 

Za pobyt wychowanka w bursie rodzice / opiekunowie wnosili opłaty z tytułu zakwaterowania                      

w kwocie 104,00 zł/ za miesiąc oraz za wyżywienie „wsad do kotła” - 13,00 zł/ dziennie.     

Realizację zadań bursy zapewniali zatrudnieni pracownicy. Ogółem zatrudniano: 15 osób / 15 

etatów, 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). 



 

 

Bazę placówki stanowią: pokoje 3-os. dla wychowanków z łazienkami w ilości 27, pokój do 

nauki, aneks kuchenny oraz pralnio-suszarnia na potrzeby wychowanków, świetlice, blok 

żywieniowy: kuchnia z zapleczem magazynowym i stołówką, blok administracyjny.   

 

 

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 2021 roku dofinansowano następujące imprezy, 

których cele i zasięg kwalifikowały je jako ponadgminne: 

1. 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu  

na Ziemi Wągrowieckiej – pokryto koszty druku książki pt. „Mówię o sobie ciszą. Wiersze 

niepublikowane” autorstwa Jolanty Nowak-Węklarowej, koszty honorariów literatów  

za przeprowadzone spotkania autorskie z mieszkańcami powiatu wągrowieckiego, 

koszty pobytu wraz z wyżywieniem literatów,  koszty usług gastronomicznych oraz art. 

spożywczych na łączną kwotę 9.229,86 zł 

2. Powiatowy Konkursu Literacko-Plastyczny „Książka, która wciąga … - Lapbook”– 

ufundowano nagrody rzeczowe dla laureatów na kwotę 106,00 zł  

3. Wiosenny Powiatowy Konkurs Turystyczno-Gastronomiczny – ufundowano nagrody 

rzeczowe dla uczestników na kwotę 300,00 zł 

4. Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami z terenu Powiatu 

Wągrowieckiego w roku szkolnym 2020/2021 – ufundowano nagrody książkowe  

dla najlepszych maturzystów oraz pokryto koszty zakupu art. spożywczych  

na łączną kwotę 651,98 zł 

5. Powiatowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Zabierz książkę na wakacje” – ufundowano 

nagrody książkowe dla uczestników na kwotę 250,00 zł 

6. 17. Międzynarodowy Festiwal Chóralny „MUNDUS CANTAT 2021” – pokryto koszty 

usługi organizacji ww. imprezy kulturalnej w zakresie udziału Chóru The Hoor w kwocie 

1.500,00 zł 



 

 

7. Impreza kulturalna „Wieczór tradycji i muzyki żydowskiej” – pokryto koszty 

współorganizacji ww. imprezy promującej tradycje wielonarodościowe powiatu 

wągrowieckiego w kwocie 600,00 zł 

8. XVIII Międzywojewódzki Konkurs na Sztukę Ludową Pałuk w  twórczości dzieci, 

młodzieży  

i ich opiekunów - ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców na kwotę 500,00 zł 

9. Konferencja Naukowa „Człowiek i środowisko” – pokryto koszty komputerowego 

przygotowania do druku publikacji naukowo-publicystycznej pn.: „Opera Selecta” 

autorstwa prof.  Bolesława Andrzejewskiego; Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły 

Pedagogiki i Administracji w Poznaniu (obecnie: Akademia Nauk Stosowanych im. 

Księcia Mieszka I w Poznaniu) na potrzeby konferencji w kwocie 4.000,00 zł 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji 

stowarzyszeniom w zakresie kultury i tak w 2021 roku dofinansowanie otrzymały: 

1. Fundacja Rozwoju Kinematografii w Warszawie - na realizację zadania pn.: „Muzyczne 

kino w Wągrowcu” w kwocie 10.412,00 zł 

2. Wągrowieckie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne im. Stanisława Przybyszewskiego  

w Wągrowcu - na realizację zadania pn.: „Konkurs recytatorski „Przestrzenie słowa. 

Wiersze poetów wiązanych dawniej i dziś z I LO w Wągrowcu” w kwocie 2.236,00 zł 

3. Stowarzyszenie Anatomia Rocka w Poznaniu – na realizację zadania pn.: „Warsztaty 

perkusyjne z Maciejem Ślimakiem Starostą w Wągrowcu” w kwocie 7.352,00 zł  

4. Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu – na realizacje zadania pn.: „Autyzm wśród 

nas” w kwocie 2.900,00 zł 

5. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku – na realizację zadania  

pn.: „Pola wdzięczności – Mieścickie wieczory niepodległościowe. Cykl kulturalnych, 

artystycznych i edukacyjnych spotkań wspólnotowych wokół odzyskania przez Polskę 

niepodległości – wiedza, informacja, promocja” w kwocie 3.000,00 zł 

6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno – na realizacje zadania pn.:„VI 

Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej w Wapnie” w kwocie 2.650,00 

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.), zmienionej uchwałą Rady 

Powiatu Wągrowieckiego Nr XXX/274/2021 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały 

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 2021 r., poz. 4562). W 2021 roku dofinansowanie 

przyznano: 

1. Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie na zadanie  

pn. „Malowanie elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Czeszewie – II etap od 

strony frontowo – zachodniej i elewacja wieży” na kwotę 10.000,00 zł (Uchwała  Nr XXVII 

/224/2021  Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 roku w sprawie 

udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w 

Czeszewie) 

2. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku  

na zadania pn. „Generalny remont chóru – wymiana podłogi w kościele poewangelickim  

w Damasławku” na kwotę 30.000,00 zł (Uchwała  Nr XXVII /225/2021  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 24 lutego  2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej dla 

Parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Damasławku) 

  

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), 

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 2021 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.: 

1. V Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego dla uczniów szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych z Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano butony i puchary na 

łączną kwotę 735,00 zł 

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

reprezentowanie Powiatu Wągrowieckiego w startach w Super Enduro w kwocie 599,99 

zł 

3. Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy „O Złotą Wieżę” – pokryto koszty zakupu 

medali sportowych na kwotę 500,00 zł 

4. Zawody Strzeleckie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu 

Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników na kwotę 

350,00 zł 

5. Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci i Młodzieży LZS w Pływaniu w Chodzieży 

– pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa  

w kwocie 362,88 zł 

6. Turniej Mała Piłkarska Kadra Czeka oraz Piłkarska Kadra Czeka Chłopców                                    

w Przygodzicach - pokryto koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na 

turnieje w kwocie 1.904,04 zł 

7. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce w Pile - pokryto 

koszty przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na mistrzostwa w kwocie 789,48 

zł 

8. Finał Wojewódzki Turniej Szachowo-Warcabowy „Złota Wieża” – pokryto koszty zakupu 

wody mineralnej ( regeneracyjnej) dla uczestników turnieju w kwocie 100,37 zł 

9. Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Euro Cup” – ufundowano nagrody rzeczowe dla 

uczestników  

na kwotę 396,06 zł 



 

 

10. Powiatowy Turniej Szachowy i Warcabowy „Złota Wieża” – ufundowano medale  

dla uczestników na kwotę 182,40 zł 

11. Otwarte Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano Puchar 

Starosty Wągrowieckiego dla najlepszego zawodnika z terenu Powiatu Wągrowieckiego 

oraz pokryto koszty współorganizacji na łączną kwotę 220,00 zł 

12. Wielkopolska Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - półfinały w Chodzieży i Finał  

w Żerkowie - pokryto koszty przewozu reprezentantów Powiatu Wągrowieckiego  

na Spartakiadę w kwocie 1.291,68 zł 

13. 25-lecie reaktywacji Bractwo Strzeleckiego w Wągrowcu – pokryto koszty zakupu medali 

okolicznościowych w kwocie 1.999,68 

14. Turniej Szachowy „53 Lato na Pałukach” – pokryto koszty zakupu pucharu oraz 

współorganizacji turnieju na kwotę 245,00 zł 

15.  Powiatowy Turniej Strzelecki – ufundowano puchary na kwocie 600,00 zł 

16. XVII edycja Osiedlowego Turnieju Piłkarskiego – pokryto koszty zakupu pucharów  

i statuetek dla zwycięzców  na kwotę 250,00 zł 

17. Eliminacje do Mistrzostw Polski w klasie F5-E i Mistrzostwa Polski w klasie F5-M Modeli 

Żaglowych Sterowanych Radiem – pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych  

dla zwycięzców oraz koszty zakwaterowania wraz ze śniadaniem sędziego na łączna 

kwotę 1.497,89 zł 

18. 20-lecie reaktywacji Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieścisku oraz 135 rocznic 

powstania Bractwa w Mieścisku – ufundowano puchary i medale okolicznościowe na 

łączną kwotę 2.531,53 zł 

19. Zakupiono pozycje książkowe nt. sportu jako nagrody rzeczowe dla najwybitniejszych 

sportowców – laureatów, zwycięzców, liderów oraz sportowców z terenu powiatu 

wągrowieckiego uzyskujących najwyższe lokaty i szczycących się sukcesami na 

zawodach,  

w turniejach i podczas meczów i olimpiad sportowych o randze  lokalnej, wojewódzkiej, 

krajowej lub międzynarodowej w kwocie 2.500,00 zł 

20. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach – pokryto koszty zakupu pucharów  

i kosztów współorganizacji na kwotę 737,60 zł 

21. Turniej Strzelecki o Godność Króla Żniwnego Kurkowego Bractwa Strzeleckiego  

w Gołańczy – ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę 557,00 zł 

22. Zakończenie XXXVII edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – ufundowano puchary  

w kwocie 400,00 zł 



 

 

23. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Warcabach– pokryto koszty zakupu pucharów 

i kosztów współorganizacji na kwotę 552,00 zł 

24. Zawody w Sportach Obronnych Kobylec – pokryto koszty zakupu pucharów i nagród 

rzeczowych dla zwycięzców w łącznej kwocie 456,00 zł 

25. Dwuetapowy Wyścig Rowerowy Terenowy Wągrowiec 2021 – pokryto koszty zakupu 

pucharów i trofeów dla zwycięzców na łączną kwotę 448,00 zł 

26. Turniej Halowej Piłki Nożnej – ufundowano nagrody rzeczowe dla zwycięzców w kwocie  

250,00 zł 

27. Powiatowy Turniej w Rzucie Lotką - ufundowano puchary w kwocie 199,00 zł 

28. Turniej Strzelecki „Strzelanie Niepodległościowe” - ufundowano puchary w kwocie 500,00 

zł 

29. Powiatowy Wyścig Rowerowy „Wągrowiec, Kryterium Leśne MTB o Puchar Starosty 

Wągrowieckiego” – pokryto koszty elektronicznego pomiaru czasu uczestników podczas 

wyścigu w kwocie 2.800,00 zł 

30. XIV Memoriał im. Mariana Głuszka Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży Szkolnej  

w Lekkiej Atletyce Juniorów Młodszych – pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu 

Wągrowieckiego do Wrześni na zawody w kwocie 1.142,10 zł 

31. XXVI Memoriał im. prof. Bernarda Kobielskiego Mistrzostwa Powiatów Województwa 

Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce LZS Młodzików – pokryto koszty przewozu 

reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Żerkowa w kwocie 1.287,90 zł 

32. XXIII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi Województwa 

Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego – pokryto koszty 

przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Chodzieży w kwocie 540,00 zł 

33. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  

im. Kompanii Gołanieckiej w Gołańczy - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników  

na kwotę 150,00 zł 

34. Mistrzostwa Powiatu Szkolnego Związku Sportowego w różnych dyscyplinach 

sportowych  

dla wszystkich typów szkół m.in.: Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej, Mistrzostwa 

Powiatu w Koszykówce, Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Powiatu                     

w Biegach Przełajowych drużynowych i indywidualnych dziewcząt i chłopców - pokryto 

koszty zakupu pucharów dla zwycięzców na łączną kwotę 3.872,00 zł 



 

 

35. Finał Pucharu Polski w Futsalu na szczeblu województwa wielkopolskiego- pokryto 

koszty przejazdu zawodników Akademii Piłkarskiej CALCIO Wągrowiec do Kościana na 

mecz w kwocie 600,00 zł 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                    

w zakresie kultury fizycznej i sportu i tak w 2021 roku dofinansowanie otrzymały: 

1. Fundacja Piotra Reissa w Poznaniu – na realizację zadania pn.: „Treningi piłkarskie  

oraz udział w rozgrywkach Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i Wielkopolsko-

Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z powiatu wągrowieckiego” na kwotę 

10.200,00 zł. 

2. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek – na realizację zadania pn.: „Regionalne Zawody  

w Skokach przez Przeszkody – XIX Memoriał Angeliki Jach” na kwotę 10.000,00 zł 

3. Gminny Ludowy Klub Sportowy „Sokół” w Damasławku – na realizację zadania pn.: 

„Turniej piłkarski dzieci i  młodzieży – „Przyszłość futbolu” na kwotę 4.000,00 zł 

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

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

na kwotę 3.500,00 zł 

5. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek - na realizację zadania pn.: „III Otwarte Amatorskie 

Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi” na kwotę  

7.620,00 zł 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizacje zadania pn.: „POŻEGNANIE LATA  

Z TPD – LATAWIEC” w kwocie 2.800,00 zł 

7. Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile – na realizacje zadania  

pn.: „ZAWODY WĘDKARSKIE MEMORIAŁ HENRYKA PAPRZYCKIEGO” w kwocie 

2.000,00 zł 

8. Klub Jeździecki "Sokół" Damasławek – na realizację zadania pn.: „Poszerzamy horyzonty 

jeździeckie” w kwocie 9.500,00 zł - zwrot niewykorzystanej części dotacji w kwocie 

168.00 zł 

9. Pokryto koszty udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat 

Wągrowiecki w Programie” Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z porozumieniem  

nr 125/SKS/2021 zawartym w dniu 29 stycznia 2021 roku pomiędzy Powiatem 

Wągrowieckim  

a Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” w kwocie 2.450,00 zł. 

 



 

 

3. Zadania z zakresu turystyki 

  

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

W 2021 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 2021” – pokryto koszty wynajmu kajaków  

wraz z osprzętem dla uczestników spływu kajakowego w kwocie 300,00 zł. 

2. Spływ Kajakowy „Wełna do Cieśli” - ufundowano nagrody rzeczowe dla uczestników  

oraz pokryto koszty wynajmu kajaków na łączną kwotę 700,00 zł. 

3. Rajd Turystyczno-Krajoznawczy pn. „Rajd Bohater” – ufundowano nagrody rzeczowe  

dla zwycięskich drużyn w kwocie 413,94 zł. 

4. Rajd Rowerowy „Powiatowa Setka” – ufundowano puchary i statuetkę dla uczestników  

w kwocie 500,00 zł. 

5. Weekend na szlaku piastowskim –  w ramach współorganizacji pokryto koszty 

przeprowadzenia warsztatów i animacji historycznych na kwotę 3.000,00 zł. 

Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom                  

w zakresie turystyki oraz różne opłaty i składki; i tak w 2021 roku opłacono składkę członkowską 

na rzecz Klastra Turystycznego oraz dofinansowanie otrzymało: 

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku – na realizację zadania  pn. 

„WYCIECZKA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZA MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ W PIENINY 

Z WYPADEM NA SŁOWACKI RAJ” w kwocie 5.000,00 zł - zwrot części dotacji pobranej w nadmiernej 

wysokości w kwocie 622,51 zł  

1. Stowarzyszenie Seniorów „Cystersi” Łekno w Łeknie – na realizację zadania  

pn.: „Wyjazdowy dzień z historią” w kwocie 2.250 zł 

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

w Wielkopolsce” w 2021 r. zgodnie z Uchwałą XIII/76/2015 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 roku w 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                        



 

 

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. 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Zadania z zakresu promocji 

 

  W ramach promocji Powiatu Wągrowieckiego w 2021 roku odbyły się następujące 

imprezy i wydarzenia: 

- „Kleks 2021” 



 

 

27 lutego rozstrzygnięto X Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Uczniów Szkół Podstawowych 

„Kleks 2021" 

 

 
- Spływ kajakowy "Zimowa Wełna" 

6 marca Klub Turystyki Kajakowej Zimorodek, przy współpracy ze Starostwem Powiatowym                 

w Wągrowcu, zorganizował po raz kolejny spływ rzeką Wełną. 

 

 

 

 

- Akcja Honorowego Dawstwa Krwi  



 

 

20 marca 2021 r. w ambulansie na wągrowieckim Rynku odbyła się pierwsza w tym roku akcja 

honorowego oddawania krwi, na którą mieszkańców powiatu zaprosił Starosta Wągrowiecki 

Tomasz Kranc. 

 

- XIV Powiatowy Turniej Recytatorski „Między Wierszami” 

27 marca odbył się XIV Powiatowy Turniej Recytatorski „Między Wierszami”, zorganizowany 

przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej  

 

- Dwa słówka na temat zdrówka”- rozstrzygnięcie powiatowego konkursu recytatorskiego 

12 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Wapnie rozstrzygnięto powiatowy 

konkurs recytatorski „Dwa słówka na temat zdrówka”. 

 

- Graj Muzyka 2021! 

8 maja rozstrzygnięty został XVI Powiatowy Konkurs Wokalistów „Graj Muzyka! 2021”. 



 

 

 
 
- KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY „KSIĄŻKA, KTÓRA WCIĄGA… – LAPBOOK” 

2021.05.21 

Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. 

Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. Współorganizatorem był Powiat Wągrowiecki. 

 
 
- #STRZELAMYna102 - podsumowanie V Powiatowego Turnieju Strzelectwa Sportowego 

Dla upamiętnienia 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości i Zwycięskiego Powstania 

Wielkopolskiego 28 maja 2021 r. odbył się V Powiatowy Turniej Strzelectwa Sportowego.  



 

 

 
 
- ZŁOTA WIEŻA - Finał Powiatowy 

2021.06.10 - Powiatowy Finał ZŁOTEJ WIEŻY ponownie (po roku przerwy) został rozegrany              

w Szkole Podstawowej w Wapnie.  

 
 
- Jedz zdrowo i rośnij w siłę - szkolenie z TPD 

10 czerwca w Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Wielspin" odbyło się podsumowanie 

projektu realizowanego przy dofinansowaniu Powiatu Wągrowieckiego pt. „Jedz zdrowo i rośnij 

w siłę z TPD 2021”. 

 

 



 

 

- Kolejna akcja honorowego oddawania krwi 

19 czerwca 2021r. w ambulansie na wągrowieckim Rynku odbyła się kolejna w tym roku akcja 

honorowego oddawania krwi, na którą mieszkańców powiatu zaprosił Starosta Wągrowiecki 

Tomasz Kranc. 

  

- TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 2021 

1 czerwca w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu 

podsumowano tegoroczne zmagania uczniów w konkursie wiedzy pożarniczej.  

 

- XIX MEMORIAŁ ANGELIKI JACH  

W dniach 3 - 4 lipca w Damasławku odbyły się Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody 

"XIX Memoriał Angeliki Jach".  



 

 

  
 

- III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami 

konnymi 

17.07.2021 r. na stadionie w Damasławku rozpoczęły się III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa 

Powiatu Wągrowieckiego w powożeniu zaprzęgami konnymi. Impreza zainaugurowana została 

turniejem w piłkę nożną o puchar Wójta Gminy Damasławek. 

 

- XXXI EDYCJA WĄGROWIECKIEGO TURNIEJU DRUŻYN OSIEDLOWYCH MUNDIALITO 

2021 

16 lipca odbyło się podsumowanie projektu, pt. „XXXI Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych 

– Mundialito”, który jest realizowany przy dofinansowaniu Powiatu Wągrowieckiego. 

Podsumowanie ma miejsce na boisku „ORLIK” przy SP nr 4 w Wągrowcu. 



 

 

 

 
- Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastyczno-literackiego „Zabierz książkę na wakacje” 

23 lipca w Starostwie odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego 

konkursu plastyczno-literackiego „Zabierz książkę na wakacje”. Organizatorem konkursu było 

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Kobylec, a jego celami reklamowanie ulubionych                    

i ciekawych książek w kreatywny sposób, promowanie czytelnictwa oraz zachęcanie                          

i motywowanie do czytania. Konkurs skierowany był do wszystkich mieszkańców Powiatu 

Wągrowieckiego, z podziałem na cztery kategorie wiekowe. 

 

- Drugi powiatowy gwiaździsty rajd rowerowy im. Romualda Styczyńskiego "Powiatowa Setka  

1 sierpnia o godz. 10.00 na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wągrowcu spotkało się 

około 100 rowerzystów, aby wziąć udział w corocznej edycji rajdu "Powiatowa Setka" 

organizowanego przez Oddział PTTK w Wągrowcu i współfinansowanego przez Powiat 

Wągrowiecki. 



 

 

 

- Kryterium Leśne Wągrowiec 2021 za nami 

1 sierpnia na terenach leśnych w okolicach Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego 

"Wielspin" w Wągrowcu odbyły się zawody kolarskie, zorganizowane przez Zarząd Towarzystwa 

Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Pałuki pod patronatem Starosty Wągrowieckiego 

Tomasza Kranca.  

 

- Dożynki Powiatowo - Gminne Niemczyn 2021 

28 sierpnia na boisku sportowym w Niemczynie odbyły się Dożynki Powiatowo - Gminne pod 

Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie 

Odzyskania Niepodległości. 

 



 

 

- Kolejna akcja honorowego oddawania krwi w tym roku! 

18 września w ambulansie na wągrowieckim Rynku odbyła się kolejna w tym roku akcja 

honorowego oddawania krwi, do udziału w której mieszkańców zaprosił Starosta Wągrowiecki 

Tomasz Kranc. 

  

- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach 

15 września w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Wągrowieckiego w Szachach. 

 

- Zawody w sportach obronnych Kobylec 2021 

2 października na strzelnicy w Kobylcu odbędą się zawody w sportach obronnych. Zawody są 

dofinansowane z budżetu Powiatu Wągrowieckiego. 

 



 

 

Święto Latawca 2021 

26 września w Parku 600-lecia w Wągrowcu odbyło się się doroczne Święto Latawca, na które 

zaprosiło Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Wągrowcu, Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, 

Urząd Miejski w Wągrowcu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wągrowcu. W latawcowej 

imprezie uczestniczył Wicestarosta Michał Piechocki. 

  

- VI Regionalny Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej IRENIADA 

9 października w hali sportowej w Szkole Podstawowej w Wapnie odbył się VI Regionalny 

Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej IRENIADA. Festiwal odbył się dzięki wsparciu 

Fundacji Ireny Jarockiej, Michała Sobolewskiego, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 

Wapno oraz Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca. 

 
 
- Mistrzostwa Powiatu  Wągrowieckiego w Warcabach 

10 października w Miejskim Domu Kultury w Wągrowcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu 

Wągrowieckiego w Warcabach. W mistrzostwach uczestniczyło 27 osób, które rozegrały 9 rund 

po 10 minut każda. 



 

 

 
 
- Konkurs na Maskotkę Powiatu Wągrowieckiego podsumowany 

Na konkurs wpłynęło 37 prac. W czwartek 7 października br. odbyło się posiedzenie komisji 

konkursowej w składzie: Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego Małgorzata Osuch, 

Wicestarosta Michał Piechocki, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Krystyna Urbańska oraz 

Członkowie Zarządu Powiatu: Jerzy Springer i Andrzej Wieczorek. 

  
 

 
 
- Wojtek Skrzypczak pobił dwa rekordy Polski! 



 

 

16 października w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu mistrz i rekordzista Polski Wojciech 

Skrzypczak pobił dwa rekordy Polski: w dwunastogodzinnym i  w dobowym rzucaniu lotką do 

tarczy. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Wągrowieckiego Tomasza 

Kranca. 

 
 

- Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Joanny Drażby „Złoty Klon” 

26 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Łeknie 21 uczestników klas IV - VI zmierzyło 

się w Powiatowym Konkursie Recytatorski im. Joanny Drażby „Złoty Klon”. 

 
 
- 44. Międzynarodowy Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej 

W dniach 4 - 6 listopada w Poznaniu i w Wielkopolsce odbywa się 44. MIĘDZYNARODOWY 

LISTOPAD POETYCKI, zorganizowany przez Poznański Oddział Związku Literatów Polskich. 

W piątek i sobotę 5 i 6 listopada gościmy poetów w Powiecie Wągrowieckim w ramach 44. 

Międzynarodowego Listopada Poetyckiego na Ziemi Wągrowieckiej. 



 

 

 
 
- Powiat Wągrowiecki dla Niepodległej - zaśpiewaliśmy razem Mazurka Dąbrowskiego 

11 listopada Powiat Wągrowiecki uczcił Narodowe Święto Niepodległości, przyłączając się do 

ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do Hymnu". Motocykliści z naszego powiatu i nie tylko 

uczestniczyli w IV Powiatowym Rajdzie Patriotycznym pod patronatem Starosty 

Wągrowieckiego Tomasza Kranca. 

 

 
 
- Ekoimpresje 2021 podsumowane 

23 listopada w Galerii MDK w Wągrowcu podsumowano WOJEWÓDZKI EKOLOGICZNY 

KONKURS PLASTYCZNY “Ekoimpresje 2021". Konkurs został zorganizowany przez Starostwo 

Powiatowe w Wągrowcu oraz Miejski Dom Kultury w Wągrowcu. 



 

 

 
 
-Podsumowanie Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa 

26 listopada w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu odbyło się podsumowanie                 

i wręczenie wyróżnień uczestnikom Powiatowego Konkursu Krwiodawstwa. Przy okazji 

spotkania Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc przekazał w użyczenie na ręce prezesa 

wągrowieckiego PCK Jana Maćkowiaka defibrylator AED oraz fantom do nauki pierwszej 

pomocy. 

 
 
- „Chcemy oddychać czystym powietrzem” - wyniki konkursu 

9 grudnia Komisja zapoznała się ze zgłoszonymi na konkurs plastyczny „Chcemy oddychać 

czystym powietrzem” pracami uczestników i uwzględniając kryteria oceny prac określone                      

w regulaminie konkursu, wybrała laureatów.  

 
 
- II miejsce dla reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego we współzawodnictwie LZS  



 

 

13 grudnia w Poznaniu odbyło się uroczyste podsumowanie XXIII Edycji Współzawodnictwa 

Sportowo - Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego połączone z 75 - leciem 

Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe, zorganizowane przez Radę Wielkopolskiego Zrzeszenia 

LZS w Poznaniu.  

  

Ze środków przeznaczonych na promocję powiatu wykonano m. in.: 

- gadżety (m. in.: długopisy, torby, kubki, breloki, opaski odblaskowe, magnesy, notesy, pinsy, 

przybory szkolne, artykuły plastyczne) 

- kalendarze ścienne trójdzielne i książkowe, 

- teczki dyplomowe, 

- grawertony okolicznościowe 

- Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego, 

- zamieszczanie materiałów promujących powiat w mediach oraz publikacjach, 

- wykonanie i druk publikacji „44. Międzynarodowy Listopad Poetycki na Ziemi Wągrowieckiej”, 

- wykonanie banerów i rollupów reklamowych, 

- wykonanie i druk IV tomu wspomnień powstańczych „ Powstańcy mają głos”, 

 

- promocja powiatu przez sport na meczach MKS Nielba, 

- promocja powiatu przez sport na zawodach ciężarowych przez Zamek Gołańcz, 



 

 

Działania promocyjne w 2021 roku odbywały się również przez social media. Powiat                       

do komunikacji i interakcji z mieszkańcami wykorzystywał stronę internetową www.wagrowiec.pl 

oraz stronę Starostwa Powiatowego na Facebooku i kanał Powiatu Wągrowieckiego w serwisie 

YouTube, na którym zamieszczane były filmy z imprez i ważnych wydarzeń powiatowych. 

Współpraca z mediami opierała się głównie na stałej i okolicznościowej publikacji artykułów                   

i treści promocyjnych oraz informacyjnych w prasie, radiu i na portalach internetowych. 

Dzięki ww. współpracy z mediami, samorządami gminnymi, interakcji i komunikacji                           

z mieszkańcami wymienione działania przyczyniły się do kreowania i umacniania pozytywnego 

wizerunku Powiatu Wągrowieckiego. Organizacja wielu wydarzeń, imprez sportowych, 

kulturalnych, konkursów stanowi filar działań promocyjnych i komunikacji ze społeczeństwem. 

 

 

VI. Współpraca powiatu z innymi podmiotami: 

 

1. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

Na podstawie § 22 ust. 5 Statutu Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja”, Zarząd przedstawia informację o działalności od ostatniego XXII Walnego 

Zebrania Członków Stowarzyszenia „Komunikacja”, które odbyło się w dniu  15 czerwca 2021 

roku. Stowarzyszenie w 2021 r. liczyło 16 członków, jednostek samorządu terytorialnego: Miasto 

Poznań, Powiat Poznański, Powiat Wągrowiecki, Miasto i Gmina Nakło, Miasto i Gmina 

Murowana Goślina, Miasto i Gmina Rogoźno, Miasto i Gmina Skoki, Miasto i Gmina Gołańcz, 

Gmina i Miasto Kcynia, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Gmina Czerwonak, Gmina 

Damasławek, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno, Miasto i Gmina Janowiec Wlkp.- od VI 2021 r. 

Działania Stowarzyszenia w 2021 roku: 

W dniu 1 lipca 2021 r. prezes stowarzyszenia Michał Piechocki uczestniczył w konferencji 

pn. „Dla dobrej przyszłości mieszkańców powiatu nakielskiego. Drogi wojewódzkie i 

perspektywy ich rozwoju.” Konferencji przewodniczył  starosta nakielski Tadeusz Sobol. O 

drogach rozmawiali: posłowie na sejm RP Iwona Kozłowska, Jan Szopiński i Dariusz Kurzawa, 

wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniew Sosnowski, radny sejmiku Marek 

Domżała, dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej UM Mirosław Graczyk, zastępca 

dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Leszek Nitka, kierownik Rejonu Tuchola 

ZDW Janusz Dąbka oraz wójtowie i burmistrzowie samorządów lokalnych.  

W dniu 14 lipca 2021 r. prezes stowarzyszenia Michał Piechocki przebywał w Kaliszu na 

zaproszenie Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Prezes uczestniczył w spotkaniu  z premierem 

http://www.wagrowiec.pl/


 

 

Mateuszem Morawieckim. W Kaliszu odbył się Rodzinny Piknik Międzypokoleniowy. Podczas 

pikniku premier Mateusz Morawiecki wraz z minister Marleną Maląg promowali projekty: 

Polskiego Ładu,  ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym oraz Krajowy Plan Odbudowy.  

We wrześniu 2021 r. w ramach konsultacji Rządowego Programu Budowy Dróg 

Krajowych do 2030 r. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja” 

zgłosiło następujące wnioski:  

1) Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz (inwestycja ma strategiczne znaczenie w trójkącie 

dróg krajowych Poznań – Bydgoszcz – Piła (S5, S10, S11). Uwaga dotyczy jak najszybszej 

realizacji tego zadania. 

2) Budowa obwodnicy Ujścia i Piły – etap I obwodnica Ujścia S11. Budowa drogi S11 Piła – 

Poznań odc. Piła – Oborniki. Budowa obwodnicy Obornik S11. Budowa drogi S11 Piła – Poznań 

– w. Poznań Północ (inwestycje mają strategiczne znaczenie w trójkącie dróg krajowych Poznań 

– Bydgoszcz – Piła (S5, S10, S11). Uwaga dotyczy jak najszybszej realizacji tych zadań. 

Gmina Miejska Wągrowiec zagwarantowała  w budżecie  2021 r. pomoc finansową         dla 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 280.000 zł na opracowanie projektu koncepcyjnego 

wraz   z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: „Budowa V etapu 

obwodnicy Miasta Wągrowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190”, odcinek 2 km Wągrowiec – 

Durowo. Dokumentacja projektowa dla inwestycji  jest przygotowywana przez  Wielkopolski 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

W dniu 23 września 2021 r. Stowarzyszenie JST "Komunikacja" podpisało umowę       na 

opracowanie koncepcji wariantowej obwodnicy Kcyni, jako ciągu drogi wojewódzkiej       nr 241 

wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 247, z firmą - Przedsiębiorstwo Handlowo - 

Usługowe "Erdbau" z siedzibą w Wągrowcu. Wykonawca zobowiązał się do opracowania 

dokumentacji papierowej i elektronicznej z proponowanymi trasami przebiegu obwodnicy Kcyni.  

Dokumentacja projektowa będzie przewidywać dla każdego wariantu:  

a) dostępność prawną działek pod budowę obwodnicy, 

b) roboty przygotowawcze (rozbiórki, odwodnienie terenu budowy itp.), 

c) ogólne określenie warunków gruntowo - wodnych w podłożu, 

d) ocenę barier i ryzyka realizacji. 

Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji podczas opracowywania z Burmistrzem Gminy i 

Miasta Kcynia oraz Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

Koszt wykonania koncepcji to 30.000 zł. Termin wykonania koncepcji uzgodniono na dzień 31 

marca 2022 r. Termin przedłużono do końca 2022 roku na prośbę Wykonawcy, ze względu na  



 

 

kolizje utrudniające, w sposób istotny, optymalne wytrasowanie przebiegu drogi (zabudowa 

mieszkalna, linia energetyczna WN, obszary mokradeł).  

W październiku 2021 r. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego 

„Komunikacja” ufundowało nagrody rzeczowe na kwotę 2.999,99 zł dla laureatów konkursu 

rowerowego pn. „Komunikacja drogowa.” Konkurs był skierowany do uczniów Szkoły 

Podstawowej w Mieścisku. Nagrodzono 42 uczniów, którzy rywalizowali w jeździe rowerem  na 

torze sprawnościowym, wykonali makiety i namalowali obrazy dotyczące bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i ochrony środowiska.    

Bardzo sprawnie przebiegają prace, które zostały podjęte przez Miasto Poznań w zakresie 

budowy trasy tramwajowej 3,3 km na północy Poznania, wzdłuż ulicy Naramowickiej. Pierwszy 

etap zakładał budowę odcinka do Naramowic, od pętli Wilczak do ul. Błażeja i został oddany do 

eksploatacji w kwietniu 2022 r. Drugi etap przewiduje połączenie tramwajowe z Wilczaka przez 

ul. Szelągowską do Małych Garbar, a trzeci etap, to przedłużenie trasy od ul. Błażeja na 

Umultowo. Otwarcie dróg  na węźle Lechicka/Naramowicka nastąpi jesienią 2022 r. a ich 

długość wynosi 7,5 km. Koszt inwestycji wyniesie ok. 380 mln zł, z czego 150 mln zł pozyskano 

z Unii Europejskiej. Dodatkowy wydatki 60 mln zł poniesiono na likwidację odkrytego wysypiska 

odpadów.  Planowo przebiegają prace związane z wykorzystanie kolejowej obwodnicy na 

północy Poznania do transportu publicznego miasta. Planuje się dodatkowy przystanek                                 

na skrzyżowaniu tramwaju i kolei  z parkingiem i pętlą. Inwestycje komunikacyjne w tej części 

Poznania  znacząco poprawią  sytuację  pasażerskich przewozów publicznych oraz ruchu 

samochodowego. 

Dnia  26 lutego 2021 r. została podpisana umowa między Samorządem Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego a PKP PLK w Warszawie na opracowanie dokumentacji 

przedprojektowej i projektowej pn. "Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego linii 

kolejowej nr 356 na odcinku Kcynia - granica województwa wraz z budową mijanki na odcinku 

Kcynia - Nakło nad Notecią w  linii kolejowej nr 281." 

Województwo Wielkopolskie złożyło do PKP PLK S.A. formularz zgłoszenia do Programu 

Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2028 dla projektu pn. 

"Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków 

- Rogoźno - Wągrowiec." W dniu 24 listopada 2020 r. projekt uzyskał pozytywną ocenę formalną 

i został zakwalifikowany do II etapu naboru wniosków do Programu Kolej+. W dniu 19 marca 

2021 r. Województwo Wielkopolskie, Powiat Czarnkowo-Trzcianecki, Powiat Obornicki, Powiat 

Wągrowiecki, Gmina Czarnków, Gmina Lubasz, Gmina Połajewo, Gmina Ryczywół, Gmina 

Rogoźno, Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec oraz Miasto Czarnków zawarły porozumienie 



 

 

w ramach którego ustalono zasady współfinansowania opracowania wstępnego Studium 

Planistyczno-Prognostycznego dla tego  projektu. Złożony przez Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego wniosek został wybrany do dofinansowania w ramach Programu Uzupełniania 

Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+. Zadanie zostanie dofinansowane w 

85%, pozostałe 15% zostanie sfinansowane solidarnie przez samorządy województwa, 

powiatów i gmin leżących wzdłuż projektowanych linii.  Zgodnie z deklaracjami Roberta 

Pilarczyka - Dyrektora Departamentu Transportu w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, na 

wspomnianych liniach planowane jest uruchomienie 10 par pociągów na dobę. Modernizowane 

linie 390 (Czarnków - Bzowo Goraj) oraz 236 (Bzowo Goraj - Rogoźno - Wągrowiec) mają 

pozostać jednotorowe i niezelektryfikowane, pociągi mają na nich kursować z prędkością do 

120 km/h. Przewidziano obsługę pasażerską na minimum 11 przystankach: Czarnków, 

Czarnków Zachodni, Bzowo Goraj, Lubasz k. Czarnkowa, Jędrzejewo Wlkp., Połajewo, 

Ryczywół, Rogoźno, Runowo k. Wągrowca, Wągrowiec Zachód i Wągrowiec.  Projekt uzyskał 

pozytywną opinię i został zakwalifikowany po II etapie  do realizacji w kwietniu 2022 r. Obecnie 

trwają konsultacje dotyczące wspólnego finansowania udziału własnego prowadzone przez 

Urząd Marszałkowski WW  w Poznaniu. Realizacja projektu powinna się zakończyć 31.12.2028 

r. , a jego koszt wyniesie  ok. 602 mln zł. 

Funkcjonowanie przewozów pasażerskich na linii kolejowej 356 Poznań – Wągrowiec w 2021 r. 

ograniczone było pandemią Covid -19.  Przewoźnik dostosowywał wielkość taboru  i rozkład 

jazdy do rzeczywistych potrzeb, gwarantujących właściwą obsługę i zachowanie rentowności.  

Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. dysponuje obecnie odpowiednim taborem po nabyciu 

dodatkowych 4 zestawów spalinowych, niezbędnych do obsługi tej linii.  Jednotorowa linia 

kolejowa nie pozwala na uruchomienie dodatkowych kursów i niezbędna jest budowa kolejnych 

mijanek na trasie. Podejmowane są działania związane z budową dodatkowego (lub dwóch) 

toru w Poznaniu na magistrali wschód – zachód, gdzie istnieje „wąskie gardło” w Poznaniu.  

Funkcjonowanie przewozów na trasie Poznań – Wągrowiec w ramach Poznańskiej Kolei 

Metropolitalnej, jest dużym sukcesem wszystkich samorządów. Uczestniczą także we 

współfinansowaniu kosztów dodatkowych kursów pociągów. Umowa o współfinansowaniu i 

współpracy została przedłużona do 2023 roku.  Niezbędnym warunkiem rozładowania braku 

miejsc jest uruchomienie dodatkowych kursów na trasie Poznań – Murowana Goślina. 

Nadal niewystarczająca jest infrastruktura komunikacyjna w zakresie trasy Poznań – 

Piła i dotyczy transportu kolejowego oraz drogowego. 

Komunikacja linią kolejowa odbywa się w większości trasy po jednym torze z mijankami              

w Rogoźnie, Budzyniu i Chodzieży, co znacząco ogranicza jej przepustowość. W ramach 



 

 

współpracy pomiędzy PKP PLK w Warszawie a Urzędem Marszałkowskim WW podjęto 

działania zmierzające do budowy drugiego toru, ok. 2 km przez Wartę, do Dworca                          

Kolejowego w Obornikach.  Między Obornikami a Dziembówkiem k/Piły jest linia jednotorowa 

i niezbędna staje się budowa drugiego toru. Inwestycja wymaga przygotowania projektu 

ekonomiczno-technicznego oraz  określenie źródeł sfinansowania. Koszt realizacji  ok. 700 

mln zł znacząco przekracza możliwości unijnych funduszy w ramach programu regionalnego. 

 Bardzo ważnym zadaniem dla naszego regionu jest budowa drogi ekspresowej S11 od 

Poznania do Kołobrzegu. Obecne obciążenie ruchem drogi krajowej nr 11 jest tak duże, że 

powstają zatory transportowe w wielu miejscach, zwłaszcza w pobliżu miast i węzłów 

komunikacyjnych. Najbardziej obciążony odcinek drogi Poznań – Oborniki - Rogożno                    

o długości 40 km, wymaga między innymi budowy obwodnicy Obornik i mostu na rzece Warcie. 

Plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad przewidują rozpoczęcie robot w 2024 

roku i zakończenie w 2028 r. Obecnie dobiegają końca prace związane                                   z 

wyznaczeniem trasy przebiegu.  

Realizacja całego ponad 200 km odcinka  S11  do Kołobrzegu, stanowić będzie ważny 

element poprawy komunikacyjności naszych terenów, a jej koszt przekroczy  nawet 10 mld zł. 

Z dużą satysfakcją mieszkańcy i wszyscy użytkownicy przyjęli zakończenie przebudowy 

w 2021 r. drogi wojewódzkiej nr 251 Damasławek – Żnin. Zadanie zrealizowane zostało przez 

samorząd województwa kujawsko – pomorskiego. Inwestycja rozwiązała problem dojazdu do 

drogi ekspresowej nr 5 na węźle w Żninie. Obecnie jest to najbliższe połączenie powiatu 

wągrowieckiego z drogą ekspresową. Odcinek obwodnicy Żnina jako drogi ekspresowej został 

w 2019 r. oddany do eksploatacji, a następne odcinki S5 były sukcesywnie udostępniane 

użytkownikom.    

Stowarzyszenie wsparło kwotą 5.000 zł  Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju 

Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbył się 18 maja 2022 r. w Szkole Podstawowej 

nr 3  im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie. Wspólnie z organizatorami i innymi 

podmiotami pokryto koszty organizacyjne oraz ufundowano nagrody rzeczowe dla 

uczestników, którzy rywalizowali w testach pisemnych z zakresu ruchu drogowego, jeździe 

rowerem po torze przeszkód, jeździe rowerem po miasteczku ruchu drogowego i udzielanie 

pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział wzięło 28 drużyn w kategorii 10-12 lat oraz 29 

drużyn w kategorii powyżej 12 lat. 

 

 



 

 

2. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych 

 Do WOKiSS-u Powiat Wągrowiecki przystąpił 24 lutego 1999 roku. Składka w 2021 

roku wyniosła 20 040,00. 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 

Jawność i ochrona danych osobowych w zamówieniach 
publicznych w nowej ustawie 

1 

Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach 
budżetowych 

1 

Ustawa z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych z 
uwzględnieniem nowelizacji z 27 listopada 2020 r. 

1 

Najnowsze zmiany w prawie odpadowym 1 

Rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w jst 1 

Poprawa wskaźników zadłużenia samorządów poprzez 
nowoczesne formy realizacji inwestycji przez JST 

1 

Umowy na roboty budowlane w nowej ustawie Prawo zamówień 
publicznych 

1 

Zamknięcie roku obrotowego 2020 – wycena bilansowa, 
sprawozdawczość finansowa, budżetowa i z operacji finansowych 
za 2020 r. 

1 

Nowelizacja egzekucji 20.02.2021 1 

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Prawo budowlane i akty prawne 
towarzyszące. 

1 

Uchwały i inne akty organów samorządu terytorialnego związane z 
organizowaniem publicznego transportu zbiorowego 

1 

„Zamówienia podprogowe”, (których wartość nie przekracza kwoty 
wyrażonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z 11.09.2019 r.) 

1 

Najważniejsze obowiązki podmiotów publicznych wynikające z 
Ustawy z 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami 

1 

Audyt, raport, skarga - istotne elementy ustawy z 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

1 

Realizacja i rozliczenie zadań publicznych zleconych organizacjom 
pozarządowym w czasie pandemii 

2 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 11.09.2019 r. – wybrane 
zagadnienia 

1 

Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 1 

Imprezy w pasie drogi publicznej - procedury, teoria i praktyka. 
Zmiany w organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego i zezwolenie 
na szczególne wykorzystanie dróg publicznych 

2 

Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne 1 



 

 

Fundusz socjalny u pracodawców samorządowych i 
samorządowych pracodawców oświatowych 

1 

Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych w jednostkach 
sektora finansów publicznych 

1 

Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego – przegląd 
najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych 

1 

Podstawy tworzenia tekstu alternatywnego - w nawiązaniu do 
ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami 

2 

Książka obiektu budowlanego – podstawy prawne i praktyka czyli 
jak bezpiecznie użytkować obiekt budowlany 

1 

e-Doręczenia. Nadchodząca rewolucja w doręczeniach. 
Wprowadzenie 

3 

Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych 
oraz zasady poprawności językowej. 

2 

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce 1 

Aplikacja e-TW i inne zmiany w egzekucji podatkowej 1 

Doręczenia elektroniczne – rewolucyjne zmiany w postępowaniu 
administracyjnym 

2 

JPK_VAT - bieżące zmiany 1 

Sygnaliści – od dyrektywy do dokumentacji 1 

Wypadki przy pracy - procedura i dokumentacja 1 

Subwencja oświatowa – wszystko, co samorząd powinien 
wiedzieć, aby lepiej planować i optymalizować wydatki na oświatę. 

2 

Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem 
samorządowym 

1 

Służba przygotowawcza urzędników samorządowych 3 

Ochrona informacji i bezpieczeństwo danych JST w świetle 
obecnych cyberzagrożeń. System Monitorowania Usług 
Publicznych. 

1 

Praktyczne aspekty wdrażania w sektorze publicznych programów 
zgodności (compliance) zgodnych z wytycznymi CBA i Dyrektywą 
o ochronie sygnalistów 

1 

E-doręczenia w praktyce JST 1 

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami jako zadanie 
JST 

1 

Prawo Zamówień Publicznych – wybrane zagadnienia 1 

Procedura uchwalania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej 
jednostek samorządu terytorialnego na 2022 rok 

1 

Ustawa Prawo zamówień publicznych z 19 września 2019 r.–
dokumenty podmiotowe i przedmiotowe, procedura uzupełnienia i 
wyjaśnienia dokumentów i ofert w nowej ustawie Pzp – wybrane 
zagadnienia praktyczne, błędy i kontrowersje 

1 

Czas pracy pracownika samorządowego 1 

Fundusze europejskie dla JST w ramach nowej perspektywy 
finansowej na lata 2021 – 2027 Podatkowy niezbędnik Skarbnika 

1 

Mniej adrenaliny - co robić, by nie doświadczać nadmiernego 
stresu związanego z pełnieniem funkcji Skarbnika i nie narażać się 
na wypalenie 

1 



 

 

Najciekawsze uchwały, rozstrzygnięcia nadzorcze i orzeczenia 
sądów administracyjnych 

1 

Prawo budowlane 2021 roku 1 

Nowa perspektywa finansowa 2021 – 2027 1 

Inwentaryzacja za 2021 r. 1 

Prawo zamówień publicznych 1 

Postępowania uproszczone z kpa (skargi i wnioski, petycje, 
procedura dostępu do informacji) 

1 

   Razem: 61 osób. 

 

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 

„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.  

Przychody ze sprzedaży w roku 2021  wyniosły 1 035 222,90 złotych. 

Aktualny stan zatrudnienia kobiet i mężczyzn względem podziału na segmenty na dzień 10 

maja 2022r.  

 

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 

 

SEGMENT PRACY KOBIETY MĘŹCZYŹNI 

Prezes 1 - 

Usługi sprzątające 17 2 

Pielęgnacja terenów zielonych  - 7 

Współpraca z biznesem  4 - 

Pracownik biurowy  1 - 

Łączna ilość osób zatrudnionych 
ze względu na podział płci 

23 osoby 9 osób 

Łączna ilość osób  32 osób 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zatrudnienie pod względem obszaru zamieszkania  

 

 

 

 

 

 

DANE 

DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 

 

 

 

Data  Gmina Wiejska 
Wągrowiec 

Gmina 
Miejska 

Wągrowiec 

Powiat 
Wągrowiecki 

Szkoły 
miejskie 

Łączna 
kwota netto 

 
2021r. 

 

 
119 794,50 

 
22 245,32 

 
37 962,97  

 
535 259,80  

 
715 262,59 

 

 

VII. Drogi publiczne i komunikacja 

1. Działalność Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu 

Ustawowe obowiązki, Powiatowy Zarząd Dróg realizuje w ramach niżej przedstawionej 

struktury organizacyjnej, zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego: Na czele 

Powiatowego Zarządu Dróg stoi Dyrektor, który zarządza siecią dróg powiatowych przy pomocy 

podległych komórek organizacyjnych Zarządu, zatrudniany przez Starostę Wągrowieckiego. 

SEGMENT PRACY KOBIETY MĘŹCZYŹNI 

Prezes 1 - 

Usługi sprzątające 17 2 

Pielęgnacja terenów zielonych  - 9 

Współpraca z biznesem  5 - 

Pracownik biurowy  1 - 

Łączna ilość osób zatrudnionych 
ze względu na podział płci 

24 osoby 11 osób 

Łączna ilość osób  35 osób 

DATA GMINA MIEJSKA 
WĄGROWIEC 

GMINA WIEJSKA 
WĄGROWIEC 

2021r. 21 osób 14 osób 

2022r.  (stan na 10 maja) 18 osób  14 osób  



 

 

Dyrektor PZD jest z kolei - w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy pracodawcą dla 17  

etatowych pracowników Powiatowego Zarządu Dróg.  

Z ogólnej liczby 17  etatów pracowniczych: 7 to etaty urzędnicze  przewidziane                           

dla  pracowników administracyjno - technicznych, natomiast kolejne 10 stanowią etaty 

pomocnicze i obsługi tj  9 - brygada interwencyjna do bezpośredniego utrzymania dróg oraz 1 

etat dla pomocy administracyjno-biurowej. 

Struktura organizacyjna PZD obejmowała od początku roku następujące stanowiska pracy: 

1. Samodzielne stanowiska urzędnicze administracyjno-techniczne: 

Główny Księgowy     - 1 etat 

Kierownik      - 1 etat 

Specjalista ds. dróg i mostów    -1 etat 

St. Referent ds. dróg i mostów    -1 etat 

Referent ds. dróg i mostów    -1 etat 

Specjalista ds. zaplecza, sprzętu i bhp   -1 etat 

Specjalista ds. administracyjnych i pracowniczych -1 etat 

2. Stanowiska pomocnicze i obsługi - brygada interwencyjna i inne: 

Majster       1 etat 

Robotnik wykwalifikowany    - 8 etatów 

Pomoc administracyjno - biurowa   - 1 etat 

 
Stan posiadania sieci dróg powiatowych i jej strukturę przedstawiają poniższe zestawienia 

Struktura sieci dróg powiatowych pod względem funkcji i rodzajów nawierzchni. 

 

Lp. Rodzaj nawierzchni Razem [km] 

I. Drogi twarde - razem 353,0 
 w tym: bitumiczne 332,9 
 tłuczniowe 14,3 
 brukowcowe 5,4 
 betonowe 0,4 

II. Drogi gruntowe 34,0 

Razem: 387,0 
 

Zestawienie dróg powiatowych w poszczególnych gminach. 
 

Lp. Gmina Długość [km] 

1. Wągrowiec 114,1 



 

 

2. m. Wągrowiec 12,9 

3. Skoki 78,7 

4. m. Skoki 7,5 

5. Damasławek 53,5 

6. Wapno 22,6 

7. Mieścisko 54,7 

8. Gołańcz 36,1 

9. m. Gołańcz 6,9 

Łącznie 387,0 

 

 

Zadania realizowane w 2021 roku w ramach rozwój systemu komunikacji/bezpieczeństwa  
 

Lp. 
Nazwa zadania 

(remont, 
inwestycja) 

Całkowita 
wartość 
zadania 

Wartość  
i źródła 

pozyskanych 
środków 

Jednostka 
miary 

Uwagi 

1. 

Rozbudowa drogi 
1656P  
ul. Antoniewska  
w Skokach od ul. 
Rakojedzkiej do 
mostu na rzece 
Wełna– 1,7 km 
 
Zadanie 
współfinansowane 
: FDS- Wojewoda 
Wielkopolski, UMiG 
Skoki – zadanie 
wieloletnie  
 

Całkowita 
wartość: 

4 134 
694,03zł 

 
Wydatki  

w 2021 roku:  
1 082 

840,87zł  

2021 
Wkład 
własny:  

216 568,18zł 
 

FDS:  
649 704,52zł 

 
Miasto i 

Gmina Skoki:  
216 568,17zł 

ok. 1,7 km 

Zadanie 
zrealizowane 
przez firmę 
Kowalski 
Budownictwo  
ze Żnina 
Termin 
zakończenia – 
sierpień   2022 r. 

2. 

Rozbudowa ulicy 
Grzybowej  
w Wągrowcu  
 
Zadanie 
współfinansowane 
: RFRD - 
Wojewoda 
Wielkopolski – 
zadanie wieloletnie 

Całkowita 
wartość: 

1 478 
073,67zł 

 
Wydatki  

w 2021 roku: 
506 884,61zł 

2021 
Wkład 
własny:  

219 48,44zł 
 

RFRD:  
287 401,17zł 

ok. 522 m 

Zadanie 
realizowane 
przez firmę: 
Przedsiębiorstwo 
Budowlano – 
Drogowe 
Szymon 
Włodarczyk  
z siedzibą w 
Cieśli. 
Termin 
zakończenia – 
czerwiec 2022 r. 



 

 

3. 

Przebudowa 
chodnika  
w m. Wągrowiec 
ul. Rgielska (dr. 
pow. 1608P) 
 
Zadanie 
współfinansowane 
przez Gminę 
Miejską Wągrowiec 

Całkowita 
wartość: 

324 242,36zł  

 
Wkład 
własny:  

174 242,36zł 
Gmina 
Miejska 

Wągrowiec:  
150 000,00zł 

ok. 591 m 

Zadanie 
zrealizowane 
przez firmę: 
Przedsiębiorstwo 
Budowlano – 
Drogowe 
Szymon 
Włodarczyk z 
siedzibą 
w Cieśli. 

4.  

Remont drogi 
1557P Gołańcz – 
Oleszno 
 
Zadanie 
współfinansowane 
przez Miasto i 
Gminę Gołańcz  

 

Całkowita 
wartość:  

429 444,08zł 

Wkład własny 
– 229 

444,08zł 
Miasto 
i Gmina 

Gołańcz-  
200 000,00zł 

ok. 385 m 

Zadanie 
zrealizowane 
przez firmę: 
Przedsiębiorstwo 
EL-KAJO Sp.  
z o.o. z siedzibą  
w Bydgoszczy  

5. 

Remont drogi 
powiatowej 1600P 
odc. Pawłowo 
Żońskie – 
Rybowo – 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej  

Całkowita 
wartość: 

8 856,00zł  

Wkład 
własny: 

8 856,00zł 
ok. 990 m 

Zadanie 
zrealizowane 
przez biuro 
projektowe:  
„DROGA” 
Mariusz 
Tomczak z 
Osińca k. 
Gniezna 

6. 

Remont drogi 
powiatowej 1602P 
odc. Kopaszyn – 
Grylewo – 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej  

Całkowita 
wartość: 

8 856,00zł 

Wkład 
własny: 

8 856,00zł 

ok. 990 m Zadanie 
zrealizowane 
przez biuro 
projektowe  
DROGA Mariusz 
Tomczak z 
Osińca k. 
Gniezna 

7. 

Remont drogi 
pow.  1696P  
odc. Budziejewko 
– Mieścisko -  
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej  
 

Całkowita 
wartość: 

8 856,00zł 

Wkład 
własny: 

8 856,00zł 

ok. 910 m Zadanie 
zrealizowane 
przez biuro 
projektowe  
,,Projektowanie 
Dróg i Ulic, 
Nadzory 
Budowlane 
Zdzisław Futro  
z Wągrowca. 

8. 

Budowa 
separatora  
i piaskownika 
wraz  

Całkowita 
wartość: 

27 060,00zł 
 

Wkład 
własny: 

27 060,00zł  

----- Zadanie 
realizowane: 
przez biuro 
projektowe „AR-



 

 

z kanalizacją 
deszczową  
ul. Klasztorna w 
Wągrowcu  
dr. pow. 1623P - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej – 
zadanie wieloletnie  
 

Wydatki  
w 2021 roku: 

0,00zł 

MO” z siedzibą 
w miejscowości 
Poznań – termin 
realizacji 
zadania – 
marzec 2022 r.  

9. 

Rozbudowa ul. 
Reja  
w Wągrowcu - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej – 
zadanie wieloletnie 
 

Całkowita 
wartość: 

122 877,00zł 
 

Wydatki  
w 2021 roku: 
39 999,60zł 

Wkład 
własny: 

122 877,00zł 

ok. 990 m Zadanie 
zrealizowane 
przez biuro 
projektowe 
„ERDBAU” 
Janusz Kamiński 
z Wągrowca  
Termin realizacji 
zadania: 
czerwiec 2022 r. 
– zadanie 
wieloletnie 

10. 

Przebudowa drogi 
pow.  
nr 1606P w m. 
Kołybki - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej – 
zadanie wieloletnie 

Całkowita 
wartość: 

34 440,00 zł 
 

Wydatki  
w 2021 roku: 

0,00zł 

Wkład 
własny: 

34 440,00 zł 

ok. 990 m Zadanie 
realizowane 
przez biuro 
projektowe 
„DROGA” 
Mariusz 
Tomczak z 
siedzibą w 
miejscowości 
Osiniec.  
Termin realizacji 
zadania: 
czerwiec 2022 r. 

11. 

Rozbudowa dr. 
pow. 1609P – 
1692P obręb 
skrzyżowanie w 
m. Żabiczyn - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej – 
zadanie wieloletnie 

Całkowita 
wartość: 

77 182,50 zł 
 

Wydatki 
w 2021 roku: 

0,00zł 

Wkład 
własny: 

77 182,50 zł 

ok. 990 m Zadanie 
realizowane 
przez biuro 
projektowe 
DROGA” 
Mariusz 
Tomczak z 
siedzibą w 
miejscowości 
Osiniec.  
Termin realizacji 
zadania: 
grudzień 2022 r. 

12. 
Rozbudowa dr. 
pow. 1609P – 

Całkowita 
wartość: 

Wkład 
własny: 

ok. 990 m Zadanie 
realizowane 



 

 

1692P obręb 
skrzyżowanie w 
m. Żabiczyn - 
opracowanie 
dokumentacji 
projektowej – 
zadanie wieloletnie 

77 182,50 zł 
 

Wydatki 
w 2021 roku: 

0,00zł 

77 182,50 zł przez biuro 
projektowe 
DROGA” 
Mariusz 
Tomczak z 
siedzibą w 
miejscowości 
Osiniec.  
Termin realizacji 
zadania: 
grudzień 2022 r. 

 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 
 

1. Materiały do bieżącego utrzymania dróg 
  

 

1.1. Remonty cząstkowe nawierzchni –masa, emulsja 174 994,47 
  
1.2. Zimowe utrzymanie dróg                 198 484,88 
a) sól  
b) piasek  
  
1.3 Oznakowanie pionowe 123 697,51 
  
1.4. Utrzymanie chodników             8 029,29 
  
1.5.  Utrzymanie  zadrzewienia ( sadzonki, paliki, taśmy)                 18 090,00 
  
1.6. Utrzymanie dróg gruntowych i tłuczniowych (kruszywo) 1 
997,6 t  
 

149 634,22 

1.7 Odwodnienie dróg (wpusty uliczne) 4 728,74 
  
1.8 Pozostałe materiały  4 963,89 
  

2. Utrzymanie przepustów– materiały  28 672,88 
  

                              Razem: § 4210 711 295,88 

 
 

4270 Zakup usług remontowych Wykonanie 

1.  Remonty dróg i obiektów mostowych  
  
1.1.Remont cząstkowy nawierzchni – 6 143,72 m2 370 147,00 
  
1.2. Remonty dróg   
a) remont drogi 1557P Gołańcz - Oleszno /385mb/ 429 444,08 
Zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo EL-KAJO Sp. z o.o.  



 

 

Zadanie realizowane współfinansowane ze środków : 
- środki własne Powiatu Wągrowieckiego – 229 444,08 zł 
- środki Gmina Gołańcz  - 200 000, 00 zł 
 
b) remont drogi powiatowej 1600P odc. Pawłowo Żońskie – 
Rybowo /990mb/ 

8 856,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Zadanie zrealizowane przez biuro projektowe  DROGA Mariusz 
Tomczak        z Osińca k. Gniezna 
 

 

c) remont drogi powiatowej 1602P odc. Kopaszyn – Grylewo 
/990mb/ 

8 856,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Zadanie zrealizowane przez biuro projektowe  DROGA Mariusz 
Tomczak        z Osińca k. Gniezna 

 

  
d) remont drogi pow.  1696P odc. Budziejewko – Mieścisko 
/910mb/ 

8 600,00 

Opracowanie dokumentacji technicznej. 
Zadanie zrealizowane przez biuro projektowe  ,,Projektowanie 
Dróg i Ulic, Nadzory Budowlane Zdzisław Futro z Wągrowca. 

 

  
3. Remont sprzętu i urządzeń 
    (bieżące naprawy pojazdów, pił spalinowych, 
rozdrabniarka do gałęzi, remont kserokopiarki, komputerów) 

69 992,81 

  

3. Remont obiektów i budynków  
(remont pomieszczeń biurowych, remont wiaty, remont instalacji 
elektrycznej, remont sygnalizacji świetlnej) 
    

50 599,51  

                              Razem: § 4270 946 495,40 

 

  4300 Zakup usług pozostałych Wykonanie 

1.Bieżące utrzymanie dróg  
  
1.1 Utrzymanie zieleni zadrzewienia  130 289,96 
/koszenie poboczy, prześwietlenie koron drzew, pielęgnacja 
terenów zielonych, frezowanie pni/ SKR Damasławek, MIKOROL 
Mieścisko  
Utrzymanie zieleni w m. Wągrowiec- Spółdzielnia ,,Wspólny 
Sukces”  
 

 

  
1.2  Zimowe utrzymanie dróg  (odśnieżanie i  usuwanie 
gołoledzi itp.)  

505 120,64 

Zadania  realizowane przez: 1) Przemysław Leszczyński Gołańcz, 
2) SKR Damasławek, 3) MIKOROL Mieścisko, 4) Agroturystyczne 
Gosp. Rolne Usługi_Handel-Budowl. Ryszard Piasecki, Łaziska. 

 



 

 

5) Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe Włodarczyk 
Krzysztof, 6. Remondis Sanitech Wągrowiec 
 
1.3 Utrzymanie dróg gruntowych /profilowanie dróg/ 49 800,00 
Zadanie zrealizowane przez firmę:, Przedsiębiorstwo Drogowe 
Krzysztof Włodarczyk z Roszkowa oraz Agroturystyczne Gosp. 
Rolne 
Handel-Usługi-Budowlane  Ryszard Piasecki z Łazisk 
 

 

  
1.4. Utrzymanie przepustów i mostów 
       ( odmulanie przepustów, przeglądy mostów) 
- odmulanie przepustów: Nowe, Wiela, Gołaszewo, studzienki 
kanalizacji deszczowej ul. Rgielska w Wągrowcu, Przeglądy 
mostów, Piaskowanie i malowanie poręczy na obiektach 
mostowych tj. Laskownica Wielka, Wągrowiec-ul. Janowiecka, 
Raczkowo, Jagniewice, Skoki – ul. Antoniewska, Rościnno  
Wykonawca: Firma Budowlano – Remontowa „BUDMOST” z 
siedzibą w Wągrowcu.  

73 062,25 

  
1.5.  Odwodnienie dróg 125 995,00 
a) odprowadzanie wód  opadowych  do kanalizacji deszczowej – 
wg.  umowy) i czyszczenie separatorów (Turza, Wapno), odnowa i 
pogłębianie rowów- Kołybki , poprawa odwodnienia w m. Wiela 

 

  
1.6. Oznakowanie poziome dróg 
Zadanie realizowane przez firmę VOBEMA Piła 
 

98 191,14 

1.7. Przeglądy dróg - podstawowe 45 571,50 
  
1.8 Usługi geodezyjne /wznowienie granic/ 
       m. Grylewo, m. Skoki, m. Żabiczyn, m. Przysieczyn 
 

25 682,00 

1.9 Usługi sprzętem drogowym 5 830,20 
Profilowanie skarpy DP 1555P w m. Chojna, profilowanie wybojów 
drogowych DP 1631P, ul. Straszewska w m. Wągrowiec 

 

  
2.0 Ścinka i uzupełnianie poboczy 68 806,20 
- 1695P Sarbia – Podlesie Wysokie, 1604P Smuszewo- 
Mokronosy 

 

  
  

                              Razem: § 4300 1 128 348,89 
 

 

 

 

 



 

 

3. 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. 

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:  

stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów, 

ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów, 

transportu zarobkowego rzeczy oraz osób, 

transportu niezarobkowego rzeczy oraz osób, 

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.  

 



 

 

Realizacja podstawowych zadań przedstawiała się następująco: 

-    rejestracja pojazdów: 

Lp. Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych (poz. 2-7)  

2. Pierwsza rejestracja i przerejestrowanie ze zmianą właściwości  

miejscowej,  

w tym pojazdów:  

-   sprowadzonych z zagranicy, 

-   oznaczono tablicami indywidualnymi, 

-   oznaczono tablicami zabytkowymi, 

8674 

 

 

4001 

24 

20 

3. Przerejestrowano bez zmiany właściwości miejscowej 2537 

4. Wydano wtórników dokumentów oraz tablic 521 

5. Kasacja pojazdów 1739 

6. Nadano nr identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych 37 

7. Czasowa rejestracja na wniosek właściciela 145 

8. Ubyło pojazdów 2040 

9. Zgłoszenie zbycia pojazdu 6767 

10. Zatrzymano dowodów rejestracyjnych 17 

11. Udzielono informacji o pojazdach i ich właścicielach 145 

 

-     uprawnienia do kierowania pojazdami: 

Lp. Statystyka Ilość 

1. Wydano decyzji administracyjnych  (poz. 2-11) 

- wniesiono odwołań od decyzji 2 -    utrzymano w mocy 2, 

2079 

2. Wydano praw jazdy po raz pierwszy 886 

3. Rozszerzono uprawnienia do kierowania pojazdami 269 

4. Wydano wtórników lub wymieniono praw jazdy 373 

5. Wydano prawo jazdy z kodem  95 265 

6. Wydano praw jazdy międzynarodowych 16 

7. 

 

Wydano zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i 

pojazdami przewożącymi wartości pieniężne 

43 

8. Cofnięto uprawnień do kierowania pojazdami 131 

9. Zatrzymano prawo jazdy dłużnikom alimentacyjnym 8 



 

 

10. Skierowano na kontrolne sprawdzenie stanu zdrowia 68 

11. Skierowano na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji 20 

12. Wydano Profile Kandydatów na Kierowcę (PKK) 1590 

13. Zaewidencjonowano osób bez uprawnień oraz po egzaminie 

negatywnym 

96 

14. Przybyło  kierowców 124 

15. 

 

Ubyło kierowców: 

-   w tym za granicę 

203 

16. Wystąpiono do PWPW o wytworzenie praw jazdy 1937 

17. Udzielono informacji o uprawnieniach i ich posiadaczach 102 

 

-     nadzór nad szkoleniem kierowców: 

Na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec 2021 roku działalność gospodarcza                     

w zakresie ośrodków szkolenia kierowców prowadzona była przez: 

-   12 ośrodków prowadzonych przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności  

     regulowanej z których:   

     3   ośrodki szkoliły kandydatów na kierowców w większości uprawnień, 

     9 ośrodków, które szkoliły w niższych kategoriach takich jak kat. AM,B,BE lub T. 

W omawianym okresie jeden z przedsiębiorców zrezygnował z prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie ośrodków szkolenia kierowców. 

Łącznie w 2021 r. przeszkolono 1134 osób, średnia zdawalność z części teoretycznej egzaminu 

wyniosła 66%, a z części praktycznej wynosiła 51%. Zaobserwowano wzrost zdawalności                      

z części teoretycznej o około 5%. w stosunku do zeszłego roku. Zaś, w przypadku zdawalności 

z części praktycznej o około 10% w zestawieniu z rokiem ubiegłym. 

 

Nadto szkolenia prowadzone były również przez: 

- 1 szkołę, która prowadziła szkolenie w formie zajęć zgodnie z programem kształcenia                        

w danym zawodzie, była to:  

ZSP im. K. Libelta w Gołańczy.  W 2021 r. w tej szkole przeszkolono 12 uczniów.  

W ewidencji Starosty wg stanu na dzień 31.12.2021 r. było zarejestrowanych 43 

instruktorów. 

W omawianym okresie wpisano do ewidencji 3 nowych instruktorów i wykreślono z ewidencji 3  

instruktorów. (warsztaty-brak, niespełnienie ustawowych wymagań) 



 

 

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 2021 przeprowadzono 12 kontroli, tj. wszystkich funkcjonujących na obszarze powiatu 

wągrowieckiego ośrodków szkolenia kierowców, w wyniku których stwierdzono 

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji szkoleń polegających na kilkukrotnym braku 

podpisów osób szkolonych pod przeprowadzonymi zajęciami, niezgłoszenia informacji                           

o rozpoczęciu kursu. W dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie prowadzili harmonogramu zajęć 

teoretycznych w okresie objętym kontrolą. W jednym przypadku przedsiębiorca nie zgłosił                    

w ustawowym terminie faktu zmiany formy posiadania pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy 

oraz kierownik ośrodka szkolenia kierowców nie przekazał Staroście w terminie rocznego 

sprawozdania o kursach za rok 2020. Zauważyć należy, że sukcesywne kontrole, 

przeprowadzone rok do roku, ustabilizowały działalność tych podmiotów pod względem 

infrastruktury oraz szkolenia na równym wysokim poziomie. 

-   nadzór nad stacjami kontroli pojazdów 

 

Działalność gospodarcza w 2021r. w zakresie stacji kontroli pojazdów była prowadzona przez 9  

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 2021r. łącznie przeprowadzono  41.736  badań technicznych pojazdów w tym: 

-   stacje okręgowe przeprowadziły  27.816  badań technicznych, 

-   stacje podstawowe przeprowadziły  13.920  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 2021 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 2021r. działalność gospodarczą prowadziło: 

- 149 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy 542 pojazdami, 

W ramach tego rodzaju transportu wydano 13 nowych zezwoleń oraz wypisy dla 21 

pojazdów,  

-     23 przedsiębiorców wykonywało krajowy transport drogowy osób 100 pojazdami, z tego  

rodzaju  transportu wydano  1 nowe licencje  oraz 2 wypisów dla pojazdów, 

- przewozy drogowe na potrzeby własne wykonywało 93 przedsiębiorców 213 pojazdami,  

w związku z upływem terminów ważności zaświadczeń oraz zwiększeniem ilości pojazdów 

wydano 4 nowych zaświadczeń i wypisów dla 18 pojazdów, na koniec roku zarejestrowanych 

było 15 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy w zakresie pośrednictwa przy 

przewozie rzeczy (spedycję) w tym 3 nowa licencja 

W zakresie zezwoleń transportowych udzielono 21 różnych informacji i 26 zaświadczeń.  

W 2021 roku tutejsze starostwo nie zostało objęte kontrolą Wojewódzkiego Inspektora 

Transportu Drogowego w tym obszarze.  

- realizacja zadań dotyczących przepadku pojazdów na rzecz powiatu: 

W roku 2021 w trybie, o którym mowa w art. 130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym usunięto 

2 pojazdy. Jeden z nich został odebrany przez osobę uprawnioną w terminie trzech dni od dnia 

usunięcia pojazdu. W stosunku do drugiego toczyło się 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 2021 roku w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego zostały rozpatrzone 323 

sprawy z zakresu organizacji ruchu:  

- zatwierdzenie stałych organizacji ruchu – 109 spraw, 

- zatwierdzenie czasowych organizacji ruchu –191 spraw,  

- opiniowanie organizacji ruchu – 23 spraw. 

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem przeprowadzane są kontrole zatwierdzonych stałych 

organizacji ruchu oraz cykliczne kontrole dróg powiatowych i gminnych w zakresie oznakowania.  

 

VIII. Rynek Pracy 

Na koniec 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu zarejestrowanych było 

1148 osób bezrobotnych, w tym 723 kobiety (63%). W porównaniu do 2020 roku liczba 

bezrobotnych spadła o 222 osoby (16,20%).  

Z ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie 651 osób to bezrobotni zamieszkali na wsi, 

stanowią oni 56,7% ogółu bezrobotnych. Uprawnione do zasiłku były 164 osoby, tj. 14,29%, co 

w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku daje spadek o 1,99 punktu procentowego. 

Tab.2. Bezrobocie w poszczególnych gminach 

Gmina 
Liczba bezrobotnych Wzrost/spadek Zasiłkobiorcy Wskaźnik 

bezrobocia 
[%]* 31.12.2020 31.12.2021 liczba % liczba % 

m. Wągrowiec 521 373 -148 -28,41 54 14,48 2,45 

gm. 
Wągrowiec 

235 206 -29 -12,34 33 16,02 2,71 

gm. Wapno 70 61 -9 -12,86 5 8,20 3,43 

gm. 
Damasławek 

112 99 -13 -11,61 15 15,15 3,10 

m. i gm. 
Gołańcz 

177 159 -18 -10,17 15 9,43 3,21 

m. i gm. Skoki 149 155 6 4,03 29 18,71 2,58 



 

 

gm. Mieścisko 106 95 -11 -10,38 13 13,68 2,60 

Ogółem 1370 1148 -222 -16,20 164 14,29 2,71 

*Wskaźnik bezrobocia – liczba bezrobotnych do liczby ludności w wieku produkcyjnym wg stanu na 31.12.2020r. 

Stopa bezrobocia dla naszego powiatu na koniec 2021 roku wynosiła 4,7%, dla 

województwa – 3,1%, dla kraju – 5,4%. W porównaniu do 2020 roku była ona niższa zarówno 

w powiecie (o 1 punkt procentowy), w województwie (0,6 punktu procentowego) oraz w kraju 

(0,8 punktu procentowego). 

 

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 

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,  

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.  

 

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+ w 2020r. wyniósł 23% ogółu osób bezrobotnych.    

Na koniec grudnia 2020r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu zarejestrowanych było 

315 osób z tej kategorii wiekowej. Wśród nich było 125 kobiet (39,7% grupy bezrobotnych 50+). 

 Bezrobotni powyżej 50 roku życia legitymowali się w przeważającej części 

wykształceniem gimnazjalnym i poniżej (37,8%), zasadniczym zawodowym (35,9%) oraz 

policealnym i średnim zawodowym – 18,1%. Mniejszość stanowiły osoby z wyższym i z średnim 

ogólnokształcącym  

– po 4,1%. Jeśli chodzi o czas pozostawania bezrobotnymi to 40% osób powyżej 50 roku życia 

było bez pracy do 6 miesięcy. Niestety trudności w znalezieniu pracy powyżej 12 miesięcy                       

i dłużej miało  35,6% osób tej grupy bezrobotnych. 

 

Tabela nr 1. Porównanie liczby bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ogólnej liczbie osób bezrobotnych            

w latach 2010 – 2020 /stan na 31 grudnia danego roku /źródło: dane statystyczne PUP Wągrowiec 

Kategoria Liczba bezrobotnych w latach 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Bezrobotni powyżej 
50 roku życia 

689 832 877 951 819 600 479 352 318 263 315 

Bezrobotne kobiety  
powyżej 50 roku życia 

332 387 394 441 407 285 225 134 131 113 125 

Ogółem 4504 4888 5338 5185 3761 2498 2032 1513 1360 1074 1370 

Udział % grupy w ogóle 
bezrobotnych 

15,30 17,02 16,43 18,34 21,78 24,02 23,57 23,27 23,38 24,49 23,00 

Udział % kobiet  
w wybranej grupie 

48,19 46,51 44,93 46,37 49,69 47,50 46,97 38,07 41,19 42,97 39,68 

 



 

 

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+)  

 

-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. Ze względu na ograniczenia epidemiczne w 2020r. szkoleń 

grupowych nie realizowano, a w finansowanych przez PUP Wągrowiec pojedynczych 

szkoleniach indywidualnych, nie brała udziału żadna osoba 50+. 

 

-  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 2020 r. wsparcie uzyskały 44 osoby                      

w wieku 50+.   

 

- upowszechnianie informacji o szkoleniach  

Informacje o szkoleniach dla osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, upowszechniane 

były za pośrednictwem urzędowej strony internetowej i tablicy ogłoszeń. Ponadto 

promowano ogólnodostępną elektroniczną 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. W 2020r. pośrednictwem pracy zostały objęte 

wszystkie 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. W 2020r. ze względu na sytuację 

pandemiczną (ograniczenie zatrudnienia przez pracodawców, brak szkoleń, ograniczenia 

w transporcie publicznym)   z pomocy w dojeździe nie skorzystała żadna osoba 50+.    

 

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. Z jednorazowych środków na 

podjęcie działalności gospodarczej oferowanych przez PUP Wągrowiec w 2020r. 

skorzystały 2 osoby po 50 roku życia.   
 

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. W 2020r. ze względu na panującą sytuację 

pandemiczną współpraca ta była ograniczona.  

 

- 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. W 2020r. prace społecznie użyteczne odbywało 5 osób 50+, a roboty 

publiczne 15. 
 

- 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 

i lokalnym rynku pracy.   
 

- realizacja  szkoleń i staży we własnych  projektach EFS  

W ostatnich latach 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 kolejną V edycję projektu skierowanego do osób powyżej 30 roku życia pt.:  

"Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poszukujących pracy w powiecie 

wągrowieckim", w których brały także udział osoby powyżej 50 roku życia. W 2020r. osób          

z tej kategorii wiekowej było 8. 
 

-  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.  



 

 

Wśród zeszłorocznych projektów zewnętrznych promowanych przez PUP Wągrowiec był 

pilotażowy partnerski projekt pt. "DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY", związany                        

z rehabilitacją kompleksową osób niepełnosprawnych - wśród których były także osoby 

powyżej 50 roku życia. Projekt realizowany był od końca 2019r. przez Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem 

Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym 

Instytutem Badawczym. W Wągrowcu działa jeden z 4 wytypowanych do projektu 

ośrodków rehabilitacji kompleksowej zlokalizowanych w kraju, która siedziba znajduje się 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Wielspin”.   

 

3. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Wągrowcu 

 

Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska sp. j. współpracuje 

z lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego: Powiatem Wągrowieckim, Miastem 

Wągrowiec, Gminą Wągrowiec, Miastem i Gminą Skoki, Gminą Wapno, Gminą 

Damasławek, Miastem i Gminą Gołańcz, Gminą Mieścisko w ramach projektów: 

„Kompleksowy Program Usług Opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej 

5 gmin Wielkopolski dla niesamodzielnych seniorów i opiekunów faktycznych”, 

„Kompleksowy program usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych               

i ich opiekunów faktycznych”, „Program usług zdrowotnych i społecznych 

świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla 

niesamodzielnych osób starszych”. Ich realizacja pozwala na stworzenie namiastki 

całościowego systemu opieki nad osobami starszymi, które ze względu na procesy starzenia 

zmagają się z ograniczeniami sprawności i samodzielności. 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.  

W ramach realizacji jednego z w/w projektów świadczona jest usługa w Dziennym Domu 

Opieki Medycznej znajdującym się w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 (na tyłach 

Szpitala). 

W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu (DDOM) realizowana jest opieka 

dzienna nad osobami starszymi, które z przyczyn zdrowotnych mierzą się z ograniczeniami 

sprawności i samodzielności. Pacjenci skierowani do DDOM przez lekarza rodzinnego lub 



 

 

specjalistę poddawani są Całościowej Ocenie Geriatrycznej, uwzględniającej wszystkie 

aspekty zdrowia. W konsekwencji lekarz geriatra wraz zespołem terapeutycznym ustalają 

indywidualny plan terapii obejmujący intensywne zabiegi fizjoterapeutyczne, konsultacje 

specjalistyczne oraz terapię zajęciową  i psychologiczną. Głównym celem działania DDOM 

jest zapewnienie osobom niesamodzielnym właściwej opieki medycznej oraz przyspieszenie 

ich procesu zdrowienia i powrotu do sił przy równoczesnym ograniczeniu pobytów w 

szpitalach. Pacjenci mogą liczyć na komfortowe i bezpieczne warunki do pracy nad swoim 

organizmem, zaś ich rodziny mogą być spokojne o bezpieczeństwo swoich bliskich                     

w ciągu dnia kiedy muszą być w pracy. Podczas nieobecności schorowanych krewnych w 

domu. Czas pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie jest krótszy 

niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych.  

 

4.Placówki medyczne i apteki  

 

Rodzaje placówek medycznych udzielających świadczeń medycznych dla seniorów  

na terenie powiatu wągrowieckiego (na podstawie zawartych umów z NFZ): 

 

 

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. 

 

5.  Wolontariat 

 

Na terenie powiatu wągrowieckiego działa sześć szkolnych wolontariatów: 

➢ I Liceum Ogólnokształcące – Szkolne Koło PCK, 

➢ Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu – Szkolny Klub Wolontariatu ,,Dar Życia”, 

➢ Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu – Szkolne Koło Wolontariatu ,,Corculum”, 

➢ Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy – Wolontariat Szkolny, 

➢ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy – Klub Wolontariusza, 

➢ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie - ,,Mow-a serca”. 

 Działaniami szkolnych wolontariatów funkcjonujących na terenie powiatu wągrowieckiego  

w latach poprzednich objęte były, 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.   

 W 2020 roku z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego oraz 

wprowadzona nauki w trybie zdalnym, działalność szkolnych wolontariatów była ograniczona. 

 

 

https://www.wagrowiec.pl/645,zdrowie
https://www.bip.wagrowiec.pl/649,zdrowie


 

 

6. Inne działania wspierające seniorów przez Powiat Wągrowiecki 

 

1. Bezpłatne udostępnianie sal urzędu organizacjom pozarządowym na potrzeby 

organizowania szkoleń czy uroczystych spotkań. 

2. 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 2022r., poz. 528). Powyższe 

zadania realizowane są w naszym powiecie od 2000 roku przez Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów.  



 

 

   W roku 2021 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu udzielił 486 porad 

konsumenckich w formie osobistego kontaktu, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.  

 W 2021r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu skierował oficjalne, 

pisemne wystąpienia w 114 sprawach wniesionych przez konsumentów. Najwięcej wystąpień 

dotyczyło:  

-reklamacji odzieży i obuwia (20),  

-reklamacji urządzeń gospodarstwa domowego, urządzeń elektronicznych i sprzętu 

komputerowego (19),  

-reklamacji mebli, art. wyposażenia wnętrz i utrzymania domu (15),  

-sektora energetycznego  (14), 

- usług ubezpieczeniowych (11). 

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 

publikował także na stronie internetowej prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 

informacje, ostrzeżenia dotyczące spraw konsumenckich, a także zaproszenia na szkolenia 

online. Informacje dotyczyły m.in. nowych etykiet energetycznych, zwracania uwagi na wzrost 

oprocentowania kredytów, oszustw za pośrednictwem serwisów internetowych, zasad 

obowiązujących na wyprzedażach, rekompensat w związku z zawarciem umowy kompleksowej 

energii elektrycznej, pozycji konsumenta w dobie Covid-19.  

Ponadto w 2021 r. rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych                          

z zakresu upowszechniania wiedzy konsumenckiej. W ramach zadania pn. „Prawa Konsumenta 

2021” Towarzystwo Społeczno-Prawne w Wągrowcu przeprowadziło cykl szkoleń dla 

konsumentów tj. dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i dorosłych (seniorów) , w którym 

wzięło udział 66 uczestników a także zorganizowało konkurs na film lub zdjęcie promujące 

prawa konsumenta dla dzieci z klas VI-VIII szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.                 

W konkursie wzięło udział 25 uczestników. Zarząd Powiatu przyznał na to zadanie dotację                     

w wysokości  2.000,00 zł. 

W 2021 roku w związku z panującą pandemią Covid-19 nie odbył się organizowany 

corocznie z inicjatywy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Poznaniu etap 

powiatowy XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej i etap wojewódzki w.w 

Olimpiady.  

 

 



 

 

XI. Administracja architektoniczno – budowlana, geodezja, kataster, mienie powiatu 

1. Administracja budowlana 

Starosta Wągrowiecki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w 2021 r. 

- wydał 722 decyzji o pozwoleniu na budowę na terenie Powiatu Wągrowieckiego w tym 

między innymi: 

o pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych – 313 szt. 

o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych 

– 39 szt. 

o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 10 szt. 

zawierających 171 mieszkań 

- przyjął i rozpatrzył 760 zgłoszenia dotyczące robót budowlanych i budowy obiektów 

niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w tym 304 zgłoszeń z projektem 

budowlanym (zgłoszeń budowy sieci, instalacji gazu oraz budynków  

jednorodzinnych ) 

- wydał 64 zaświadczenia o samodzielnościach lokali mieszkalnych 

- wydał 10 odstępstw od przepisów dotyczących warunków technicznych budowy 

obiektów. 

- wydał 849 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 19 projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla Gmin. 

 

2. Geodezja i kataster 

Zestawienie robót w trakcie, zakończonych, anulowanych wg asortymentów, 

rozpoczętych od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 202 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów   1 365 ha  0,00 

 budowlanych 

 208 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby   6 ha  0,00 



 

 

 rozgraniczenia nieruchomości 

 205 sporządzenie innej mapy do celów prawnych  17 ha  0,00 

 206 sporządzenie mapy do celów projektowych  935 ha  0,00 

 203 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości  298 ha  0,00 

 207 sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów  2 ha  0,00 

 209 wykonanie innych czynności lub dokumentacji geodezyjnej w   195 ha  0,00 

 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. 

 201 wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów   181 ha  0,00 

 granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek  

 ewidencyjnych 

 211 zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących wznowienia znaków  41 ha  0,00 

 granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia  

 przebiegu granic działek ewidencyjnych 

 

Zestawienie sprzedaży w asortymentach od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 1 aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia  105  1  49.60 

 terenu (GESUT) 

 2 mapa z projektem podziału nieruchomości 126  1  42.80 

 3 mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej 127  1  11.10 

 4 wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów  133  2  282.70 

 granicznych/ustalenie przebiegu granic działek  

 ewidencyjnych 

 5 mapa do celów projektowych 134  1  22.20 

 6 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów  135  2  282.70 

 budowlanych 

 7 tyczenie obiektów budowlanych 136  1  49.60 

 8 inny cel 137  1  30.00 

 9 Wznowienie znaków granicznych WZ  3  63.00 

 10 Podział nieruchomości PN  4  190.50 

 11 Udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych UD  2054  153879.60 

 12 Mapa do celów projektowych MP  1  21.00 

 13 Modernizacja danych ewidencyjnych ME  1  6.00 

 14 przyłącze elektroenergetyczne nn 0.4 kV pe  2  430.50 



 

 

 15 przyłącze wodociągowe pw  1  325.50 

 16 sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV enn  1  150.00 

 17 przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej pds  1  325.50 

 18 Wypis z rejestru gruntów 201  1224  126991.00 

 19 Wypis z rejestru budynków 202  10  1415.00 

 20 Wypis z rejestru lokali 203  10  839.00 

 21 Wypis z kartoteki budynków 204  458  67061.00 

 22 Wypis z kartoteki lokali 205  174  40542.00 

 23 Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych 206  4  330.00 

 24 Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy  207  1115  231851.00 

 ewidencyjnej 

 25 Przeglądanie aktów notarialnych 210  14  420.00 

 26 Wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych 211  51  8437.00 

 27 Wykaz (skorowidz) podmiotów 212  50  8415.00 

 28 Wyrys z mapy ewidencyjnej 208  35  4625.00 

 29 Rejestr cen i wartości nieruchomości 209  18  10401.10 

 30 Informacje 217  14  315.20 

 31 Uproszczony wypis z rejestru gruntów 220  1022  62942.00 

 32 Mapa ewidencji gruntów i budynków megb  7  603.80 

 33 Inne materiały ie  2  421.70 

 34 Pozostałe sprawy KOM-4  1  31.90 

 35 Projekt sieci wodociągowej SI_W  23  5025.00 

 36 Projekt sieci kanalizacji sanitarnej SI_K_KS  13  3882.00 

 37 Projekt sieci kanalizacji deszczowej SI_K_KD  15  4045.50 

 38 Projekt sieci gazowej niskiego ciśnienia SI_G_GN  5  1170.00 

 39 Projekt siei gazowej średniego ciśnienia SI_G_GS  10  2550.00 

 40 Projekt sieci telekomunikacyjnej - kanał technologiczny SI_T_TK  3  1080.00 

 T 

 41 Projekt sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SI_E_ES  3  450.00 

 42 Projekt sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia SI_E_EN  10  2277.00 

 43 Projekt sieci elektroenergetycznej oświetleniowej SI_E_EO  12  2955.00 

 44 Projekt przyłącza wodociągowego PR_W  94  12967.50 

 45 Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej PR_K_K  33  6444.00 

 S 

 46 Projekt przyłącza kanalizacji deszczowej PR_K_K  5  1629.00 

 D 

 47 Projekt przyłącza gazowego niskiego ciśnienia PR_G_G  4  1020.00 



 

 

 N 

 48 Projekt przyłącza gazowego średniego ciśnienia PR_G_G  17  4035.00 

 S 

 49 Projekt przyłącza elektroenergetycznego średniego  PR_E_ES  4  420.00 

 napięcia 

 50 Projekt przyłącza elektroenergetycznego niskiego  PR_E_EN  63  6688.50 

 napięcia 

 51 Projekt sieci gazowej SI_G  12  2430.00 

 52 Projekt sieci gazowej podwyższonego średniego  SI_G_GP  1  150.00 

 ciśnienia S 

 53 Projekt sieci telekomunikacyjnej SI_T  1  465.00 

 54 Projekt sieci elektroenergetycznej SI_E  11  2353.50 

 55 Projekt przyłącza wodociągowego lokalnego PR_W_W  2  210.00 

 L 

 56 Projekt przyłącza kanalizacyjnego PR_K  1  178.50 

 57 Projekt przyłącza gazowego PR_G  1  255.00 

 58 Projekt przyłącza telekomunikacyjnego PR_T  3  315.00 

 59 Projekt przyłącza elektroenergetycznego PR_E  12  1333.50 

 60 RCiWN RCiWN  127  9929.90 

 61 wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów  201  186  20842.90 

 granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek  

 ewidencyjnych 

 62 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów  202  1339  143130.67 

 budowlanych 

 63 sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości 203  307  36235.32 

 64 sporządzenie innej mapy do celów prawnych 205  21  4164.90 

 65 sporządzenie mapy do celów projektowych 206  951  117490.45 

 66 sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów 207  2  363.70 

 67 sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby  208  6  727.30 

 rozgraniczenia nieruchomości 

 68 wykonanie innych czynności lub dokumentacji  209  194  32710.20 

 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. 



 

 

 69 zgłoszenie prac dodatkowych dotyczących wznowienia  211  4  266.70 

 znaków granicznych, wyznaczenia punktów  

 granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek  

 ewidencyjnych. 

  

 

 

3. Mienie powiatu i gospodarka nieruchomościami 

 

Mienie powiatu 

Powiat Wągrowiecki jest właścicielem mienia o wartości 350 171 808  zł. Jednym ze składników 

mienia są grunty o powierzchni 506,8973 ha  i wartości 80 866 803 zł. W ciągu roku 2021 

powierzchnia gruntów zwiększyła się o 3,85 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 – 

175 980 473  zł, środków trwałych – 35 309 576 zł, pozostałych środków trwałych – 14 671 014 

zł oraz wartość zbiorów bibliotecznych – 1 102 703 zł. 

 

 

 

 

 



 

 

Zestawienie zbiorcze do informacji 

ostanie mienia Powiatu Wągrowieckiego 

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. 

Powierzchnia gruntów 
506,8973 ha 

Wartość gruntów 80 866 803 zł 

Wartość budynków 42 241 239 zł 

Wartość budowli 175 980 473  zł 

Wartość środków trwałych 35 309 576  zł 

Wartość pozostałych środków trwałych 14 671 014  zł 

Wartość zbiorów bibliotecznych 1 102 703 zł 

razem 
350 171 808  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 2019 poz. 511 ze zmianami), zaś gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa to 

zasadnie 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. 

65 ze zmianami). 

Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje: ewidencjonowanie nieruchomości, 

zapewnienie wyceny, zabezpieczenie nieruchomości, naliczanie należności za nieruchomości 

udostępnione oraz obrót nieruchomościami, jak również czynności w postępowaniach 

sądowych w sprawach o własność, inne prawa rzeczowe, zapłatę, stwierdzenie nabycia spadku, 

zasiedzenie oraz w postępowaniach wieczystoksięgowych. 

W 2021 roku Wydział Gospodarki Nieruchomościami:  

1. zaopiniował 416 decyzje o warunkach zabudowy lub decyzje o inwestycji celu publicznego 

w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych,  



 

 

2. wydał 26 zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu,  

stanowiących w przeważającej mierze drogi, będących jednocześnie zgodą na 

dysponowanie nieruchomością na cele budowlane na czas realizacji przez inwestora 

inwestycji,  

3. w stosunku do 3 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,   

4. rozpatrzono 52 wnioski dotyczące zgłoszenia zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej oraz 

wniosków o udzielenie bonifikat przewidzianych w treści cytowanej wyżej ustawy z dnia 20 

lipca 2018 roku,  

5. wydano 68 informacji dla następców prawnych dotychczasowych właścicieli nieruchomości 

zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształconych w prawo własności 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), 

6. wydano 42 zaświadczenia zawierające 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),  

7. w 40 przypadkach zaktualizowano opłatę roczną dotyczącą prawa użytkowania wieczystego 

na rok 2022 i dalsze,  

8. przeprowadzono 26 procedur zmiany celu użytkowania wieczystego,   

9. procedowano 8 spraw dotyczących sprzedaży prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa,  

10. kontynuowano 1 sprawę wszczętą w 2020 roku dotyczącą 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 2022 roku,    

11. oddano w trwały zarząd na czas nieoznaczony Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii 

z siedzibą w Wągrowcu, przy ulicy Berdychowskiej 54 niezabudowaną część  nieruchomości 

położonej w Wągrowcu, przy ul. Berdychowskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów                               

i budynków jako działki numer: 3357/13 oraz 5555/2 o powierzchni 1.236 m2, dla której to 

nieruchomości Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem 

Kw. nr PO1B/00066197/7, jako własność Skarbu Państwa. Ustalono stawkę procentową 

opłaty rocznej w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości oraz wysokość opłaty rocznej na 

kwotę 520,12 zł, 

12. przekazano w zarząd Lasów Państwowych – Nadleśnictwu Durowo nieruchomość 

oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 33/5, o powierzchni 3.0500 ha, położoną 

w obrębie ewidencyjnym Glinno, gminie Skoki, dla której Sąd Rejonowy w Wągrowcu, 

Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod oznaczeniem Kw. numer 

PO1B/00050095/7, w której własność wpisana jest na rzecz Skarbu Państwa Polskiego,  

13. oddano w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg na podstawie decyzji Zarządu 

Powiatu Wągrowieckiego łącznie 29 działek wchodzących w skład dróg na terenie powiatu 

nabytych na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego oraz Decyzji Starosty 

Wągrowieckiego (Decyzje ZRID), 

14. wydano 7 opinii w sprawie zmiany kategorii dróg,  

15. wydano 3 opinie na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.                                     

o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych, 

16. przeprowadzono procedurę zmiany kategorii drogi, na podstawie której z dniem 1 stycznia 

2022r. (ul. Lipowa w Wągrowcu) zmieniała kategorię drogi z powiatowej na gminną,  

17. skierowano 6 wniosków do Wojewody Wielkopolskiego o potwierdzenie prawa własności 

powiatu na nieruchomościach zajętych pod drogi powiatowe,  

18. wydano 2 decyzje ZRID zezwalające na realizację inwestycji drogowych: dla Zarządu 

Powiatu Wągrowieckiego na rozbudowę drogi powiatowej nr 1610P w Przysieczynie na 

odcinku od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej; dla 

Burmistrza Miasta i Gminy Skoki na przebudowę drogi gminnej w Rościnnie, realizowanej 

pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w m. Rościnno” oraz wszczęto postępowanie w 

sprawie wydania decyzji ZRID na rozbudowę (przebudowę) ul. Rogozińskiej w Wągrowcu. 



 

 

19. Wydano 11 decyzji w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte na 

rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec pod przebudowę drogi gminnej, realizowanej pod nazwą 

inwestycji: „Rozbudowa (przebudowa) ulicy Skockiej w Wągrowcu” oraz wszczęto 11 

postępowań w przedmiocie ustalenia odszkodowań za przejęcie na rzecz Powiatu 

Wągrowieckiego nieruchomości zajętych pod realizację inwestycji drogowej realizowanej pn. 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj. 196 – m. Przysieczyn wraz                 

z budową ścieżki pieszo- rowerowej”. 

20. Wydano jedną decyzję w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w 

trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                 

(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) oraz wszczęto 24 postępowania w przedmiocie 

ustalenia odszkodowań za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w związku                   

z realizacją inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym w ramach 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Rogoźno 

– Wągrowiec”, polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji 

Rogoźno – Wągrowiec, zlokalizowanego na terenie gminy Wągrowiec, miasta Wągrowiec 

oraz miasta i gminy Rogoźno w województwie wielkopolskim.  

21. Wszczęto dwa postępowania zmierzające do sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa, 

jedna położona w Kobylcu – sprzedaż w trybie przetargu ustanego nieograniczonego oraz 

w Wągrowcu – sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec.  

22. Ustanowiono odpłatną służebność przesyłu na 5 nieruchomościach Skarbu Państwa 

położonych w Kobylcu, Wiatrowie, Tarnowie Pałuckim, Jabłkowie oraz Łaziskach. 

23. Na wniosek Burmistrza Miasta Wągrowca o wywłaszczenie na rzecz Gminy Miejskiej 

Wągrowiec, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonych nr działek: 3425/4  

3426/61 o łącznej powierzchni 0,0094 ha,  zapisanej w KW PO1B/00042159/5 i nr 3413/49 

o 0,0506 ha zapisanej w księdze wieczystej nr PO1B/00040186/9, położonych w Wągrowcu 

przy ul. Gnieźnieńskiej, które zostały wydzielone pod realizację celu publicznego - zgodnie 

z treścią decyzji o lokalizacji celu publicznego znak: APP.6733.13.2020 z dnia 21 lipca 2020 

r. pod budowę drogi pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej, budowie odwodnienia, 

budowie oświetlenia drogowego, budowie obiektu inżynierskiego kładki nad rzeką Wełna 

oraz przebudowie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej w ramach etapu II 

zadania: „Budowa drogi pieszo – rowerowej od ulicy Nad Nielbą do ulicy Gnieźnieńskiej w 

Wągrowcu”, podjęto czynności przed wywłaszczeniowe przewidziane w art. 115 ust. 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 



 

 

1899 ze zm.).  Postępowanie wywłaszczeniowe nie zostało wszczęte, gdyż strony zawarły 

umowę sprzedaży nieruchomości. 

24. Rozpatrzono 30 wniosków o wycinkę drzew i krzewów z terenu nieruchomości Skarbu 

Państwa. 

25.  Wydano 22 decyzje zezwalające na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji  oraz 10 decyzji 

umarzających postępowanie w zakresie wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie (dla 

gruntów nie podlegających ochronie) jak również udzielono 390 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. 

26. Wydano 4 decyzje o ustaleniu klasyfikacji  gruntów oraz 3 decyzje w przedmiocie umorzenia 

postępowania klasyfikacyjnego.  

27. Wydano 5 zezwoleń na wykreślenie obciążeń z ksiąg wieczystych na rzecz Skarbu Państwa 

(hipoteki, wzmianki o scaleniu, bezciężarowe odłączenie z księgi wieczystej). 

 

XII. Bezpieczeństwo publiczne: 

1. Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2021 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 2021 r. stwierdzono 1 chorobę zakaźną zwierząt podlegającą 

obowiązkowi zwalczania: wysoce zjadliwą grypę ptaków u 4 łabędzi w miejscowości Bracholin, 

gm. Wągrowiec. 

Od 2004 r. na terenie Powiatu Wągrowiec nie stwierdzono wścieklizny u zwierząt. Przebadano 

z wynikiem ujemnym 2 koty, 3 psy, 2 lisy podejrzane o wściekliznę  i przeprowadzono 57 

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, HPAI, Choroba Aujeszkyego – potwierdziły brak ich występowania na terenie Powiatu. 

W wyniku badań na terenie Powiatu Wągrowiec stwierdzono następujące choroby zwierząt  



 

 

- podlegające obowiązkowi rejestracji:   

o włośnica u 1 dzika odstrzelonego na terenie Powiatu Wągrowiec, Gminy 

Wągrowiec  

o warroza pszczół – 48 pasiek, 1604 pni  

o Salmonelloza u drobiu rzeźnego – 1 ognisko: 10771 brojlerów kurzych 

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 

łososiowatych, gąbczasta encefalopatia bydła. W związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem 

świń przeprowadzono kontrole bioasekuracji w 845 gospodarstwach hodujących trzodę 

chlewną. Najczęściej stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

- brak planu bioasekuracji dostosowanego do profilu gospodarstwa; 

- brak ogrodzenia ochronnego okalającego co najmniej pomieszczenia, w których 

utrzymywane są świnie oraz budynki, w których przechowuje się pasze  i ściółki;  

- brak wdrożonego programu monitorowania i zwalczania gryzoni;  

- brak terminowości zgłoszenia do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy 

obowiązek znakowania;  

- niedopełnienie obowiązku sporządzenia spisu świń i umieszczenia liczby świń ustalonej 

podczas spisu w księdze rejestracji w ustawowym terminie;  

- nieprowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren 

gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywanie 

świnie;  

- brak mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia przed rozpoczęciem 

obsługi świń;  

- brak wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń,  w których są 

utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń;  

- brak spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury                   

i knurki. 

Łącznie stwierdzono w 2021 r. 5509 nieprawidłowości. Ponadto przeprowadzono 74 

kontrole sprawdzające wykonanie zaleceń i wydano 3  decyzje o nakazie uboju i zakazie 

utrzymywania świń.  



 

 

Wysłano do badania w kierunku ASF próby od 22 padłych i z wypadków komunikacyjnych 

dzików  i uzyskano ujemne wyniki badania oraz zbadano 1212 prób od dzików odstrzelonych na 

obszarze objętym ograniczeniami I z wynikiem ujemnym. 

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 Wągrowiec.  

Na teren Powiatu Wągrowiec przywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

- 113 przesyłek świń z Danii - 51821 szt.; 

- 5 przesyłek świń z Niemiec – 1697 szt.; 

- 2 przesyłki świń z Holandii – 18 szt.; 

- 1 przesyłka bydła opasowego z Niemiec – 17 szt.; 

- 1 przesyłka bydła opasowego z Litwy – 60 szt.; 

- 1 przysyłka psa z Chorwacji; 

- 4 przesyłki nasienia końskiego z Holandii; 

- 4 przesyłki nasienia końskiego z Niemiec; 

- 1 przesyłka 3 koni ze Szwecji;  

- 4 przesyłki 62046 szt. piskląt z Węgier, Francji i Niemiec; 

- 2 przesyłki 7200 szt. jaj wylęgowych z Hiszpanii. 

Z terenu Powiatu Wągrowiec wywieziono następujące przesyłki zwierząt: 

- Koty: 

o 1 szt. - Wielka Brytania; 

- Psy: 

o 2 szt. - Szwecja 

o 2 szt. - Irlandia 

o 4 szt. - Finlandia 

o 1 szt. - Holandia 

o 8 szt. - Wielka Brytania 

o 1 szt. - Kanada 

- Świnie: 

o 156 szt. – Włochy 

o 170 szt. – Rumunia 

- Pisklęta: 



 

 

o 5 przesyłek: 23200 szt. – Litwa 

- Konie: 

o 83 przesyłki: 154 szt. – Szwecja 

o 43 przesyłki  - 70 szt. – Finlandia 

o 1 przesyłka: 10 szt. – Holandia 

o 5 przesyłek – 9 szt. Niemcy 

o 2 przesyłki – 2 szt. - Litwa 

Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 54 kontrole podstawowe wymogów 

wzajemnej zgodności oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt. Skontrolowano 52 gospodarstwa w 

obszarze A, 17 gospodarstw w obszarze B oraz 25 gospodarstw w obszarze C. Ponadto 

przeprowadzono 3 kontrole sprawdzające spełniania wymogów wzajemnej zgodności oraz 

identyfikacji i rejestracji zwierząt, 3 kontrole interwencyjne wymogów wzajemnej zgodności oraz 

identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz 4 kontrole identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Przeprowadzono również 1 kontrole wymogów wzajemne zgodności oraz identyfikacji                               

i rejestracji zwierząt na wniosek powiatu w Wysokiem Mazowieckiem. Stwierdzono następujące 

nieprawidłowości: 

- W 19 gospodarstwach nieterminowe zgłaszanie zdarzeń lub brak zgłoszeń zdarzeń do 

ARiMR; 

- W 6 gospodarstwach brak 1 kolczyka u zwierząt; 

- W 5 gospodarstwach brak 2 kolczyków u zwierząt; 

- W 1 gospodarstwie brak paszportów bydła 

- W 2 gospodarstwach brak dokumentów przewozowych owiec i kóz; 

- W 1 gospodarstwie dane zawarte w księdze rejestracji bydła nie były przechowywane 

przez okres 3 lat od dnia utraty posiadania zwierzęcia; 

- W 1 gospodarstwie stwierdzono, że dokumentacja dotycząca przebiegu leczenia 

zwierząt nie była przechowywana przez rolnika przez okres 3 lat; 

- W 1 gospodarstwie stwierdzono, że rolnik nie prowadzi dokumentacji dotyczącej 

stosowania środków ochrony roślin oraz produktów biobójczych; 

- W 1 gospodarstwie stwierdzono brak księgi rejestracji kóz; 

- W 1 gospodarstwie księga rejestracji bydła nie była prowadzona zgodnie ze wzorem 

określonym w przepisach; 

 -W 2 gospodarstwach brak sporządzenia i złożenia w Biurze Powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spisu świń w ustawowym terminie; 

- W 1 gospodarstwie brak umieszczenia spisu kóz w księdze rejestracji kóz; 



 

 

Prowadzono również kontrole przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt                                         

w gospodarstwach: 15 utrzymujących konie, 62 utrzymujących bydło, 57 świnie, 5 owce, 3 kozy, 

3 daniele,  1 zwierząt futerkowe, 5 drób, a także  w rzeźni oraz w transporcie zwierząt.                            

W gospodarstwach uchybienia dotyczyły głównie: brudnych pomieszczeń, braku dezynfekcji, 

braku odpowiedniej ilości mat dezynfekcyjnych na wypadek zagrożenia epizootycznego, 

odpowiednio wyznaczonego i zabezpieczonego miejsca do przechowywania środków 

dezynfekcyjnych i produktów weterynaryjnych, zbyt słabego oświetlenia pomieszczeń dla świń, 

niewłaściwej powierzchni do utrzymywania zwierząt, brak tablic informacyjnych z napisem 

„osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” przed wejściem do pomieszczeń ze 

zwierzętami. 

 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 Wągrowiec ubito i zbadano 71 szt. bydła i 8462 świń. Jako 

niezdatne do spożycia oceniono 4 szt. świń i 1 szt. bydła. Ponadto zbadano 878 dzików                     

i 314 świń w ramach uboju na użytek własny. Przeprowadzono kontrole w:  

- 3 zakładach zatwierdzonych: 

o 1 rzeźni bydła i świń z rozbiorem i przetwórstwem, 

o 1 zakładzie rozbioru z przetwórstwem, 

o 1 zakładzie pakowania jaj, 

- 19 zakładach rejestrowanych,  

- 70 podmiotach prowadzących sprzedaż bezpośrednią nieprzetworzonych produktów 

pszczelich, jaj, ryb i mleka klaczy,  

- 3 podmiotach prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny,  

-57 gospodarstwach produkcji mleka. 

W podmiotach tych przeprowadzono łącznie 197 kontroli. 

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 145 prób środków spożywczych, 59 prób pasz. Otrzymano 1 

negatywny wynik badania paszy: przekroczony poziom kokcydiostatyku  w paszy niedocelowej  

dla trzody chlewnej (zanieczyszczenie krzyżowe). Ponadto Inspekcja Weterynaryjna zbadała 

urzędowo: 60 próbek z 12 partii wędlin pobranych w zakładach przetwórstwa, 5 próbek sera 

podpuszczkowego produkowanego w ramach RHD, 19 próbek mleka surowego pobranego                   



 

 

w gospodarstwach odstawiających mleko do mleczarni. Otrzymano 8 niezgodnych wyników 

badania mleka surowego w zakresie ogólnej liczby drobnoustrojów lub liczby komórek 

somatycznych. 

Zbadano urzędowo 7 próbek pasz: 

- 1 próbę paszy oraz 1 próbę wody do pojenia zwierząt pobrano w postępowaniu 

wyjaśniającym na fermie drobiu rzeźnego w kierunku wykrywania obecności pałeczek 

zrodzaju Salmonella – uzyskano 2 wyniki zgodne, 

- 1 próbę mieszanki paszowej dla indyków (pasza docelowa) w postępowaniu 

wyjaśniającym w wytwórni pasz w kierunku ilościowego oznaczenia kokcydiostatyków                  

w paszy – otrzymano wynik zgodny, 

- 1 próbę wody przeznaczonej do pojenia drobiu rzeźnego na fermie brojlera kurzego                

w postępowaniu wyjaśniającym w kierunku wykrywania obecności substancji 

przeciwbakteryjnych – otrzymano wynik zgodny, 

- 1 próbę mieszanki paszowej dla trzody chlewnej w postępowaniu wyjaśniającym                  

w wytwórni pasz w kierunku wykrywania obecności pałeczek z rodzaju Salmonella – 

otrzymano wynik zgodny, 

- 1 próbę wody do pojenia trzody chlewnej 1 próbę mieszanki paszowej dla trzody 

chlewnej w postępowaniu wyjaśniającym do badań w kierunku wykrywania obecności 

substancji przeciwbakteryjnych – otrzymano 1 wynik niezgodny (woda) i 1 wynik 

niezgodny (pasza). 

Inspekcja Weterynaryjna sprawowała nadzór nad paszami i ubocznymi produktami 

zwierzęcymi. Skontrolowano 2 wytwórnie pasz, 2 podmioty produkujące materiały paszowe, 1 

podmiot zajmujący się usługowym mieszaniem pasz, 9 hurtowych punktów obrotu materiałami 

paszowymi, 1 wytwórnię zanęt i przynęt, 22 podmioty zajmujące  się transportem pasz, 1 

magazyn materiałów paszowych, 1 hurtowy punkt obrotu dodatkami paszowymi, 15 punktów 

obrotu detalicznego, 23 gospodarstwa pod kątem żywienia zwierząt, 1 zakład przetwórczy 

kategorii III, 2 transporty produktów pochodnych, 1 transport ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego, 1 rzeźnię pod katem zagospodarowania ubocznych produktów pochodzenia 

zwierzęcego. Łącznie u podmiotów tych przeprowadzono 106 kontroli. Nie stwierdzono 

istotnych naruszeń. 

 Nałożono na właścicieli zwierząt 210 mandatów karnych na łączną sumę 20700 zł za 

naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. 

Wymierzono 16 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej w kwocie 10250 zł:                 



 

 

- 1 rolnikowi za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego – za wprowadzanie 

na rynek zwierząt, którym podawano produkty lecznicze przed upływem okresu karencji, 

- 13 podmiotom za brak spełniania wymagań weterynaryjnych przy uboju zwierząt na 

użytek własny. 

Złożono do Komendy Powiatowej Policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa 

na hodowcę świń za brak posiadania dokumentów nabycia i stosowania u zwierząt od których 

tkanki są przeznaczone  do spożycia przez ludzi, produktu leczniczego weterynaryjnego                     

(w mięśniach świń ubitych w rzeźni stwierdzono chlorotetracyklinę) 

Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie 

Wągrowiec w 2021 r. był zadowalający, nie stwierdzono istotnych uchybień, zadania 

przewidziane do wykonania zostały zrealizowane. 

 

 

2. W zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok 

Statystyka zdarzeń  

 W roku 2021 ogółem zanotowano 985 interwencji tj. 183 pożary, co stanowiło 18,58%                

(w 2020 19,71%) ogółu interwencji, 725 miejscowych zagrożeń – 73,60% (w 2020 75,79%) i 77 

alarmów fałszywych – 7,82%, (w 2020 4,49%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił 

wzrost o 0,61% tj. o 6 (z 979 do 985). 

Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wągrowieckiego docierały do wszystkich 

zdarzeń średnio w czasie 10 min. i 2 s., a do zdarzeń z osobami poszkodowanymi w czasie 9 

min. i 28 s. 
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Biorąc pod uwagę parametr określający wielkość pożarów, sytuacja pożarowa w 2021 r. 

przedstawiała się następująco:  

 

  Ilość % ogółu 

mały 167 91,26 

średni 15 8,20 

duży 1 0,55 

b. duży 0 0,00 

 

 

 

 

 Parametr określający wielkość pożaru świadczy o skuteczności podejmowanych działań 

przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – im mniejszy pożar tym działania sprawniejsze. 
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 Biorąc pod uwagę najważniejsze grupy obiektów należy stwierdzić, że najwięcej pożarów 

w 2021 roku wystąpiło w obiektach mieszkalnych oraz uprawach i rolnictwie – stanowią łącznie 

67,76% ogółu pożarów. Podobnie rozkład pożarów przedstawiał się w 2020 roku, które w tych 

grupach obiektów stanowiły 65,29%. Porównując rok 2021 z 2020 należy stwierdzić, że w tych 

grupach obiektów ilość odnotowanych pożarów utrzymał się na tym samym poziomie – nastąpił 

niewielki spadek bo o 2 pożary co stanowi 1,59 % (w obiektach mieszkalnych nastąpił wzrost               

o 15 zdarzeń, natomiast w rolnictwie nastąpił spadek o 17 zdarzeń). Duży spadek ilości pożarów 

w grupie związanej z rolnictwem odnotowano w  pożarach stogów – 10 oraz nieużytkowanych 

powierzchni rolniczych – 8, natomiast wzrosły pożary maszyn o 4 (odpowiednio w 2020 uprawy 

– 12 pożarów, stogi – 16 pożarów, budynki inwentarskie – 4 pożary, nieużytkowane 

powierzchnie rolnicze – 13 pożarów, maszyny – 2 pożary, w 2021 – uprawy 12, stogi 6, budynki 

inwentarskie 4, nieużytkowane powierzchnie rolnicze 5, maszyny 4). 

Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się wciąż duża ilość pożarów w obiektach 

mieszkalnych – w 2021 roku w tej grupie obiektów odnotowaliśmy 87 pożary. W stosunku 

do poprzedniego roku nastąpił wzrost o 20,83% (15 pożarów więcej). Analizując okres ostatnich 

sześciu lat można zauważyć, że ilość pożarów w tej grupie obiektów utrzymywał 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, w 2020 – 54 a w 2021 – 57). 

Znaczącą część pożarów stanowią inne obiekty niezaliczone do podstawowych grup obiektów. 

Odsetek tych pożarów wynosi 18,58%, co w stosunku do poprzedniego okresu daje spadek 

o 17,07% (z 41 do 34). Na uwagę zasługuje fakt, że na przestrzeni ostatnich czterech lat w tej 

grupie obiektów nastąpił spadek o 52,78% pożarów z 72 w 2018 r. do 34 w 2021 r. (2018 – 72, 

2019 – 60, 2020 – 41, 2021 – 34). W grupie tej zdecydowaną większość pożarów stanowią: 

trawy na poboczach dróg, rowach oraz nieużytkach. Na tak duży spadek pożarów w tej grupie 

wpływ miała zapewne panująca aura – „wilgotne” wczesne wiosny jak również odpowiednie 

utrzymywanie poboczy dróg poprzez systematyczne wykaszanie traw przez właściwych 

zarządców dróg. 

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). 



 

 

 

 

 

 

Zanotowane w roku 2021 miejscowe zagrożenia pod względem wielkości zakwalifikowane 

zostały w następujący sposób: 
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W 2021 roku odnotowano 725 MZ co w porównaniu z rokiem 2020 dało spadek o 2,29% (w 2020 

r. – 742). Spadek MZ w głównej mierze podyktowany był mniejszą ilością odnotowanych zdarzeń 

związanych z przeciwdziałaniem koronowirusowi SARS-CoV-2 przez jednostki ochrony 

przeciwpożarowej. W analizowanym roku odnotowano 69 tego typu zdarzeń, które polegały 

głównie na dowożeniu osób mających problem z samodzielnym dotarciem do punktu szczepień, 

przeprowadzeniu dezynfekcji placów zabaw, dostarczaniu żywności osobą będących                             

w kwarantannie oraz utrzymywaniu w należytym stanie i gotowości tymczasowej izby przyjęć 

przygotowanej przy wągrowieckim szpitalu powiatowym na bazie namiotu pneumatycznego 

sprawionego przez Państwową Straż Pożarną – funkcjonowała do końca lutego. Dla porównania 

w 2020 r. odnotowano 164 tego typu zdarzenia o 95 interwencji więcej (137,68%). 

Biorąc pod uwagę pozostałe rodzaje zdarzeń z katalogu MZ można zauważyć, że ilość 

odnotowanych zdarzeń wzrosła o 78 w porównaniu do 2020 (bez działań związanych 

z przeciwdziałaniem koronowirusowi w 2020 roku było 578 MZ a w 2021 – 656). Głównymi 

przyczynami wzrostu odnotowanych interwencji były zdarzenia powstałe na skutek silnych 

wiatrów, opadów atmosferycznych oraz usuwania owadów błonkoskrzydłych. 

 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 wzrastająca liczba poruszających się środków transportu oraz liczba osób 

odwiedzających powiat. Wzrost ilości MZ w miesiącu grudniu 2013 roku związany był 

z usuwaniem skutków orkanu „Ksawery”. 

 W 2021 r. największy odsetek, spośród wszystkich akcji ratowniczych, odnotowano 

w granicach administracyjnych miasta Wągrowca – 32,79%, gm. wiejskiej Wągrowiec – 20,20% 

oraz miasta i gminy Skoki – 15,73% co łącznie stanowiło blisko 70% (68,72%) ogółu interwencji. 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że w trzech gminach nastąpił spadek interwencji, przy czym 
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największy w gminie m. Wągrowiec – 12,23% (z 368 do 323 zdarzeń) oraz w mieście i gminie 

Skoki – 11,76% (z 170 do 150) i gminie Mieścisko – 5,56% (z 72 do 68). Spadek odnotowanych 

interwencji spowodowany był w głównej mierze z mniejszą ilością zdarzeń związanych                             

z przeciwdziałaniem koronowirusowi SARS-CoV-2. 

Największy wzrost zdarzeń wystąpił na terenie gminy Wapno – 51,28% (z 39 do 59). Duży wzrost 

interwencji odnotowano również w gminie Damasławek – 29,69% (z 64 do 83) oraz gm. 

Wągrowiec – 15,70% (z 172 do 199). Wzrost interwencji odnotowano również na terenie miasta 

i gminy Gołańcz – 9,57 % (z 94 do 103). 

Na wzrost interwencji wpływ miały przede wszystkim działania związane z usuwaniem zdarzeń 

powstałych na skutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych jak również 

z usuwaniem owadów błonkoskrzydłych – miasto i gmina Gołańcz (33 zdarzenia więcej), gmina 

Wągrowiec (23 zdarzenia więcej), gmina Damasławek (19 zdarzeń więcej), gmina Wapno (14 

zdarzeń więcej) Ponadto w gminie Wapno na wzrost interwencji przyczyniły się działania 

związane z przeciwdziałaniem koronowirusowi – dowóz osób do punktów szczepień (6 zdarzeń) 

oraz działaniami związanymi z zabezpieczeniem powstałego zapadliska na terenie 

pokopalnianym (5 zdarzeń).  

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 2020. 

Gmina 

Pożary Miejscowe zagrożenia Razem pożary i MZ 

Ogółe

m 2020 

r. 

Ogółe

m 2021 

r. 

na 1000 

w 2020 

r. 

na 1000 

w 2021 

r 

Ogółe

m 2020 

r. 

Ogółe

m 2021 

r. 

na 1000 

w 2020 

r. 

na 1000 

w 2021 

r. 

Ogółe

m 2020 

r. 

Ogółe

m 2021 

r. 

na 1000 

w 2020 

r 

na 1000 

w 2021 

r 

Damasławek 14 13 2,6 2,5 48 66 9,0 12,5 62 79 11,7 15,0 

Gołańcz 22 21 2,7 2,6 70 79 8,5 9,7 92 100 11,1 12,3 

Mieścisko 14 17 2,4 2,9 56 47 9,4 8,0 70 64 11,8 10,9 

Skoki 37 25 3,8 2,5 129 117 13,2 11,9 166 142 17,0 14,4 

Wapno 11 6 3,7 2,1 28 51 9,5 17,5 39 57 13,2 19,6 

m. 

Wągrowiec 

46 47 1,8 1,8 292 233 11,4 9,1 338 280 13,2 11,0 

Wągrowiec 49 54 4,0 4,4 119 132 9,7 10,7 168 186 13,6 15,0 

Dla powiatu 193 183 2,7 2,6 742 725 10,6 10,4 935 908 13,3 13,0 
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W roku 2021 w miejscowych zagrożeniach, których skutki usuwaliśmy, liczba ofiar 

śmiertelnych wyniosła 14 i w porównaniu z rokiem 2020 wzrosła o 3. Zdarzeniami ze skutkiem 
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śmiertelnym były działania o charakterze pomocniczym PRM (2020 – 7, 2021 – 9), w transporcie 

drogowym i kolejowym (2020 – 1, 2021 – 3) oraz próby samobójczej (2021–2). 

W porównaniu z rokiem 2020 spadła o 17 liczba osób rannych w miejscowych zagrożeniach               

(z 82 do 65). Udział zdarzeń z osobami rannymi do ogólnej ilości MZ wynosi 7,72%. Stosunek 

ten w rozpatrywanym okresie spadł o 0,92%. W ostatnich latach następował sukcesywny 

spadek MZ z rannymi do ogólnej ich ilości (w 2015 roku było 16,36%, w 2016 – 14,1%, w 2017 

– 13,80%, w 2018 11,54%, w 2019 – 12,41%, w 2020 – 8,63%, w 2021 – 7,72%). Średnia                        

z ostatnich 15 lat wynosi 13,88%. 

W 2021 roku w pożarach nie zginęła żadna osoba co oznacza, że jest to takie samo osiągnięcie 

jakie miało miejsce w roku ubiegłym. Ranne zostały 3 osoby i w porównaniu do 2020 roku ilość 

ta utrzymała się na tym samym poziomie. 

 

Działalność kontrolno–rozpoznawcza 

W roku 2021 zgodnie z harmonogramem i kierunkami kontrolnymi prowadzono czynności 

kontrolno-rozpoznawcze. Przeprowadzono 76 kontroli przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych w 141 obiektach, podczas których stwierdzono 131 nieprawidłowości. 

W celu wykonania obowiązku ich usunięcia wydano 5 decyzji administracyjnych.  

W ramach wyżej wymienionych kontroli dokonano 32 odbiorów technicznych nowo 

powstałych lub przebudowywanych obiektów budowlanych zajmując odpowiednie stanowiska. 

Ponadto wykonano 3 lustracje w obiektach . 

 

 

 

Na 141 skontrolowane obiekty w 46 stwierdzono nieprawidłowości z zakresu: 
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Rodzaj nieprawidłowości 

Ilość 

obiektów 

Nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych kwalifikujące 

obiekt do zagrażających życiu ludzi 
3 

Inne nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych  4 

Nieprawidłowości z zakresu gaśnic (np. niedostateczna ilość, 

brak przeglądu, niewłaściwe rozmieszenie, brak 

oznakowania itp.) 

8 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji przeciwpożarowych 11 

Nieprawidłowości dotyczące instalacji użytkowych (np. 

instalacja elektryczna, odgromowa kominowa itp.) 
21 

Nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych do obiektów 1 

Nieprawidłowości związane z zaopatrzeniem wodnym 4 

Instrukcje Bezpieczeństwa pożarowego (brak wymaganej 

instrukcji,  brak aktualizacji lub instrukcja znajdowała się w 

miejscu niedostępnym) 

19 

Niezaznajomienie pracowników z przepisami ochrony p.poż. 1 

Nieprawidłowości z zakresu systemów sygnalizacji pożaru 2 

 

 

2.W zakresie Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu 

WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPSTW KRYMINALNYCH 

1. Uszczerbek na zdrowiu 

W kategorii uszczerbku na zdrowiu (art. 156kk i 157 kk) w 2021 r wszczęto 8 spraw tj. o 1 

więcej niż w roku poprzedzającym (stwierdzono 11 czynów tj. o 2 mniej niż w ubiegłym 

roku). Wykrywalność tych przestępstw wyniosła 100 %. 

 



 

 

 

2. Bójka i pobicie 

W 2021 r w kategorii bójek i pobicie nie odnotowano  wszczęć i jest to  9 wszczętych 

postępowań mniej niż w roku 2020. Wykrywalność w tej kategorii wyniosła 100%. 
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3. Kradzież z włamaniem 

29 postępowań wszczętych tj. o 2 mniej, niż rok wcześniej. Odnotowano natomiast 78 

czynów tj. o 5 więcej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność wzrosła o 3,4% i wyniosła w roku 

2021 – 70,5%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kradzieże 

W zakresie kradzieży wszczęto 61 postępowań, tj. o 3 więcej niż w roku ubiegłym, (89 

przestępstw tj. o 17 przestępstw więcej niż w roku ubiegłym). Uzyskano wykrywalność na 

poziomie 69,2% tj. niższą  o 7,2%. w stosunku do 2020 r. 

5. Rozboje, kradzieże i wymuszenia rozbójnicze 

W roku 2021 r. wszczęto w tej kategorii 3 postępowania przygotowawcze tj. o 1 mniej niż 

rok wcześniej. Stwierdzono 6 przestępstw ( to jest tyle samo co w roku 2020. Osiągnięto 

wykrywalność kształtującą się na poziomie 100 % Pozostała na tym samym poziomie co w 

2020 r. 
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6. Kradzieże samochodów 

W 2021 r. wszczęto 3 postępowania przygotowawcze dot. kradzieży samochodów, to jest o 3 

postępowania więcej niż w roku ubiegłym.  Odnotowano 2 przestępstwa stwierdzone.  

Statystycznie osiągnięto  wykrywalność na poziomie 50% i jest to  spadek o 50 % w stosunku 

do 2020 r. 
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7. Uszkodzenie mienia  

W zakresie uszkodzenia rzeczy w 2021 r  wszczęto 45 postępowań tj. o 2 postępowania mniej 

niż w roku 2020.  W tej kategorii przestępstw stwierdzono 57 przypadków uszkodzeń mienia, 

tj. o 23 przestępstw więcej niż w roku 2020. Uzyskano wykrywalność na poziomie 58,6% / 

spadek o 1,4 %  wobec 2020 r. 

 

 

1. Przestępczość narkotykowa 

W tej kategorii przestępstw wszczęto ogółem 56 postępowań przygotowawcze (tj. o 9 

więcej niż w roku poprzednim). Stwierdzono dokonanie 210 czynów tj. o 103 przestępstw 

więcej w stosunku do 2020 r. Łącznie w 2021 r. zabezpieczono 4 818,60 g narkotyków. 
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Dochodzeniowo - Śledcza 

W 2021 roku wszczęto 1089 nowych postępowania przygotowawcze a zakończono 1218     

z tego: 

- wobec 570 podejrzanych skierowano akty oskarżenia; 

- wobec 49 nieletnich sprawców czynów karalnych skierowano materiały do Sądu 

Rodzinnego i Opiekuńczego; 

umorzono między innymi z powodu: 

- braku znamion czynu zabronionego – 210; 

- niewykrycia sprawców – 236; 

- zawieszono – 74 spraw.   

Ponadto należy wskazać, że policjanci łącznie przeprowadzili 860 postępowań 

sprawdzających. Na 1089 wszczętych postępowań przygotowawczych 614 (56%) 

poprzedzonych było przeprowadzeniem postępowania sprawdzającego. W pozostałych 

przypadkach postępowania sprawdzające nie dało podstaw do wszczęcia postępowań 

przygotowawczych.   

W ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych zabezpieczono mienie na łączną 

kwotę 285 940 zł przy zabezpieczeniu kwoty 242 513 zł w roku 2020. ( + 43 427zł) 
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POSZUKIWANIA 

 Ważnym zadaniem Policji jest także prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed 

organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także prowadzenie poszukiwań osób 

zaginionych. 

W okresie od stycznia do końca grudnia 2021 r. wszczęto 185 spraw poszukiwawczych                  

z czego zrealizowano 149 zatrzymań osób, co daje 80% skuteczności zatrzymań. Dla 

porównania w 2020 r skuteczność ta był niższa i wynosiła 65 %. 

 Ze wszystkich prowadzonych spraw poszukiwawczych w 2021 r.  zatrzymano 24 osoby  

na podstawie  listów gończych. Odnotowano 37 wpływów listów gończych z czego 

zrealizowano 24. 

 W 2021 r. wszczęto także  16 spraw związanych z zaginięciem osób. Zaginięcia dotyczyły 

w 1 przypadku poziomu pierwszego I, w 6 przypadkach poziomu II i w 9 przypadkach 

poziomu III. Na koniec 2021 r. zakończono 16 spraw zaginięć osób co dało 100 % 

skuteczności. 

 EFEKTY PRACY ZESPOŁU TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI 

W 2021 r. funkcjonariusze  Zespołu Techniki Kryminalistycznej  wykonywali czynności 

podczas 233 zdarzeń – oględzin.  W ramach grupy operacyjno-procesowej policjanci 

zabezpieczyli 295 śladów i przedmiotów. Najczęściej zabezpieczanymi śladami na 

miejscach zdarzeń były: 

 -ślady mechanoskopijne 

 -ślady biologiczne 

 -ślady traseologiczne 

 -ślady daktyloskopijne 

 -ślady chemiczne 

 -ślady osmologiczne 

 -mikroślady 

 -broni palnej 

 oraz zabezpieczone przedmioty na miejscu zdarzeń 

 Funkcjonariusze pionu techniki kryminalistycznej brali również udział w 201 innych 

czynnościach niż oględziny, między innymi takich jak: sekcja zwłok, przeszukanie, 

eksperyment procesowy. Wykonywano także szkice kryminalistyczne. Wykonano - 440 

dokumentacji fotograficznych z metrykami oraz płytą CD. 



 

 

 Zarejestrowano - 57 osób z wykorzystaniem urządzenia LIVE SCAN wraz z sygnalityką, 

gdzie ujęto również znaki szczególne podejrzanych m.in tatuaże. Pobierano do eliminacji 

ich linie papilarne oraz profile DNA do rejestracji. Dane te były rejestrowane w Krajowym 

Systemie Informacji Policji. 

WYNIKI PRACY PIONU PG 

W 2021 r. wszczęto 178 postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze tj.            

o 2 postępowania więcej niż w roku 2020.  W tej kategorii na podstawie materiałów 

operacyjnych wszczęto 32 postępowania. 

 We wszystkich tych postępowaniach stwierdzono 237 przestępstw gospodarczych i 1 

przestępstwo korupcyjne. 

REALIZACJA  ZADAŃ  PRZEZ SŁUŻBĘ PREWENCJI 

1.  Działania patrolowe i represyjne 

W 2021 r. policjanci KPP w Wągrowcu wykonali ogółem 8695 służb patrolowych                              

i obchodowych, tj o 855 więcej niż w  roku ubiegłym) – średnio dziennie na terenie powiatu 

pełniło służbę 23 policjantów (bez funkcjonariuszy pionu ruchu drogowego).   

W omawianym okresie policjanci prewencji ujawnili 5218 wykroczeń które represjonowano: 

- Nakładając 3833 mandatów karnych; ( 2996 w roku ubiegłym) , tj. +837 

       - Udzielając 2021 pouczeń; ( 1909 w roku ubiegłym), tj. +112 

       - sporządzając 385 notatek stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań                            

o wykroczenia ( 313 w roku ubiegłym) tj. +72 

W 2021 r. na podległym terenie policjanci pionu prewencji dokonali zatrzymania 320 

sprawców przestępstw na tzw. „gorącym uczynku" lub w bezpośrednim pościgu. ( 239                     

w roku 2020) tj. +81 

W związku ze zgłoszonymi interwencjami oraz zawiadomieniami o przestępstwie dot. 

przemocy domowej oraz znęcania funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji                               

w Wągrowcu w 55 przypadkach wdrażali procedurę „Niebieska Karta” dotyczącej przemocy 

w rodzinie. Ustalono, że sprawcami przemocy było 47 mężczyzn i 8 kobiet. Przypadki 

znęcania dot. 64 osób dotkniętych przemocą tj. 49 kobiet, 9 mężczyzn , dzieci  6. 

 W roku 2021 przeprowadzono 128 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia 

związane nieprzestrzeganiem obostrzeń związanych z COVID-19, tj o 31 więcej niż w 2020 

r. 

 Policjanci sprawdzili łącznie 13 298  osób objętych kwarantanną oraz 3863 izolacją 

domową. 



 

 

Średni czas reakcji funkcjonariuszy KPP w Wągrowcu na zdarzenia pilne wyniósł 7 minut                 

i 59 sek. przy optymalnym zakładanym czasie wynoszącym 11 minut w związku                          

z zgłoszonymi zdarzeniami i interwencjami. 

Pilne interwencje dotyczą: 

1. istnienia zagrożenia życia, zdrowia i mienia; 

2. możliwości zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu; 

3. istnienia konieczności zapobieżenia innym realnym zagrożeniom. 

2. Służba  ochronna 

 W Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w 2021 r. umieszczono 439 osób, a z tej 

liczby zatrzymano: 

- do wytrzeźwienia 72 osób (w tym 2 kobiety); 

- podejrzanych o popełnienie przestępstwa 272 osoby; 

- na polecenie Sądu, Prokuratora 95  osób. 

3. Wywiady i spotkania dzielnicowych 

 W ramach realizowanych zadań policjanci służby prewencyjnej przeprowadzili 4628 

wywiadów (5766 w 2020 r). Zorganizowano łącznie 781 spotkań dzielnicowych ze 

społeczeństwem (660 w roku 2020). 

 

REALIZACJA PROGRAMÓW Z ZAKRESU PREWENCJI KRYMINALNEJ  

Mając na względzie właściwą realizację zadań w zakresie profilaktyki społecznej w roku 

2021 na terenie działania KPP w Wągrowcu realizowano działania profilaktyczne                                       

w następujących obszarach zagrożeń: 

- narkotyki, „nowe narkotyki” (dopalacze) 

-  alkohol, uzależnienia dzieci i młodzieży 

-  handel ludźmi 

-  mowa nienawiści, hejt, przestępstwa z nienawiści 

-  bezpieczeństwo seniorów 

-  cyberzagrożenia 

-  bezpieczeństwo dzieci i młodzieży (w szkole, podczas wakacji, ferii) 

-  przemoc w rodzinie 

- bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

-  bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

-  bezpieczeństwo w działalności gospodarczej 

-  ochrona dziedzictwa narodowego     



 

 

 Kontynuowano także programy prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie                               

i przeciwdziałanie przestępczości. 

 Do najważniejszych z realizowanych programów należy zaliczyć  Rządowy Program 

Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej oraz programy 

prewencyjne Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

- „Razem Bezpieczniej” - Program ukierunkowany na ogólne działania dla poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców powiatu, realizowany przy współpracy  z instytucjami 

państwowymi na i administracji samorządowe oraz organizacjami pozarządowymi. 

Adresatami założeń tego programu to mieszkańcy powiatu wągrowieckiego. 

- „Bezpieczne Życie Seniorów” - program ukierunkowany na poprawę bezpieczeństwa osób 

starszych. Realizacja programu programu miała polegać na współpracy ze Strażą Pożarną, 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, a także z klubami seniora działającymi na 

terenie powiatu Formą tego programu były głównie spotkania z seniorami i wskazanie tym 

osobom metod działania i zagrożeń ze strony sprawców przestępstw. 

-  „Bezpiecznie to wiedzieć i znać” - Założeniem tego programu miała być realizacja szeregu 

czynności profilaktycznych, uświadamiających uczniów klas 1-3 szkół podstawowych                               

o zasadach ruchu drogowego. Realizacja programu miała odbywać się z inicjatywy i wspólnie      

z WORD Piła. Założenia programu  miały dotyczyć bezpieczeństwa na drogach w głównej 

mierze podczas spotkań profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu 

w domu, na placach zabaw i przydomowych podwórkach. Program przewidywał rozdawanie 

podczas spotkań elementów odblaskowych pozyskanych przy współpracy z WORD Piła, WORD 

Poznań oraz samorządów lokalnych. 

- „Dopalacze niszczą życie” - program miał na celu przekazywanie wiedzy na temat 

konsekwencji psychologicznych, neurologicznych, społecznych i prawnych zażywania 

substancji zastępczych i środków odurzających oraz wskazanie sposobów zapobiegania 

istniejącym zagrożeniom. Program w założeniu miał być adresowany dla młodzieży oraz kadry 

dydaktycznej. W jego ramach przewidywano przeprowadzenie szeregu pogadanek                                   

w placówkach szkolnych na terenie powiatu wągrowieckiego, a także przeprowadzenie kolejnej 

edycję konkursu  o nazwie „wolny od uzależnień” Program ten miał być skierowany do uczniów 

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

- „Dwie strony sieci” - program zakładał realizację działań informacyjnych i edukacyjnych                      

w obszarze cyberzagrożeń, adresowanych zarówno do młodzieży z ostatnich klas szkół 

podstawowych jak i pierwszych klas szkół gimnazjalnych a także pedagogów, psychologów i 

rodziców. Realizacja programu miała odbywać się na zasadzie spotkań i pogadanek w szkołach 



 

 

podstawowych i gimnazjach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i odpowiedzialności prawnej 

w związku z popełnianiem czynów karalnych za pośrednictwem multimediów. W ramach 

programu miał zostać zorganizowany konkurs na komiks i spot reklamowy o nazwie „Dwie 

strony sieci” skierowany do uczniów klas VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I gimnazjów. 

Trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa ograniczała możliwość organizacji 

bezpośrednich spotkań, stawiając przed policjantami realizującymi zadania z zakresu 

profilaktyki społecznej nowe wyzwania dotarcia do grupy docelowej za pomocą środków 

alternatywnych – komunikacji za pomocą socialmediów, przeprowadzenia kampanii o 

oszustwach we współpracy z księżmi Kościoła Katolickiego a także przygotowywanie i 

publikacja informacji na stronie internetowej komendy oraz portalu społecznościowego 

Facebook. 

PRZESTĘPCZOŚĆ NIELETNICH  

 W roku 2021, nieletni dopuścili się 56 czynów karalnych, co przy ogólnej liczbie 

1248 przestępstw stwierdzonych na terenie naszego powiatu stanowiło 4,48%. 

Zestawienie przestępczości nieletnich przedstawia poniższa tabela. 

Rok Przestępstwa 

stwierdzone 

Czyny karalne 

popełnione przez 

nieletnich 

Procentowy udział 

czynów karalnych 

nieletnich do ogółu 

przestępstw 

stwierdzonych 

2010 1648 85 5,2 

2011 1894 248 13,1 

2012 2041 103 5,0 

2013 1991 26 1,2 

2014 1623 74 4,6 

2015 1149 48 4,2 

2016 1094 56 5,11 

2017 1094 49 4,48 

2018 1173 48 4,09 

2019 1152 46 3,99 

2020 981 23 2,34 



 

 

2021 1248 56  (+33) 4,48 

Procentowy udział czynów karalnych dokonanych przez nieletnich do ogółu przestępstw 
stwierdzonych na terenie powiatu 

 
Najczęściej dopuszczali się następujących czynów karalnych: 

- Bójka, pobicie – 4 sprawców; 

- Uszkodzenie mienia – 1; 

- Kradzież cudzej rzeczy – 5 sprawców; 

- Przestępstwa narkotykowe – 2 sprawców; 

- Rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia rozbójnicze – 1 sprawca; 

- Inne – 43 sprawców. 

 W 2021 r funkcjonariusze KPP w Wągrowcu ujawnili 21 nieletnich pod wpływem 

alkoholu. Byli oni przekazywani rodzicom lub opiekunom, a o zaistniałych zdarzeniach 

informowano sądy i podejmowano odpowiednie działania. 

Ponadto stwierdzono 6 przypadków ujawnienia nieletnich znajdujących się pod wpływem, 

narkotyków. 

Tutejsza jednostka zajmowała się także 133 poszukiwaniami opiekuńczymi z czego 13 

prowadzonych było na podstawie nakazu doprowadzenia wydanego przez Sąd Rejonowy w 

Wągrowcu oraz w 2 przypadkach prowadziła poszukiwania poziomu III zaginionych małoletnich. 

DZIAŁANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO   

1. Statystyka ogólna 

W 2021 roku na drogach powiatu wągrowieckiego doszło do 33 wypadków, w wyniku których 

śmierć poniosły 2 osoby, a 31 osób zostało rannych. W tym okresie zaistniało 410 kolizji 

drogowych 

W porównaniu do roku 2020 nastąpił: 

- spadek liczby wypadków drogowych o 3 

- nastąpił spadek liczby osób zabitych tj. z 4 do 2 osób 

- spadek liczby rannych o 4 

- spadek liczby kolizji o 43 

Głównymi przyczynami zdarzeń drogowych były w 2021 r.: 

- Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 91 zdarzeń; 

- Niezachowanie odległości między pojazdami – 64 zdarzenia; 

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 58 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe cofanie – 38 zdarzeń; 



 

 

- Inne przyczyny – 23 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe wyprzedzanie – 16 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe skręcanie – 21 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe omijanie – 11 zdarzeń;   

- Nieprawidłowe wymijanie – 15 zdarzeń; 

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 5 zdarzeń; 

- Zmęczenie – zaśnięcie – 7 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe zatrzymanie – postój – 5 zdarzeń; 

- Nieprzestrzeganie znaków i sygnałów drogowych – 2 zdarzenia; 

- Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 1 zdarzenia; 

- Omijanie pojazdu przed przejściem dla pieszych – 1 zdarzenie; 

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych - 5 zdarzeń; 

- Nieprawidłowe zawracanie – 1 zdarzenie; 

- Nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 5 zdarzeń; 

- Jazda bez wymaganych świateł – 1 zdarzenie. 

2. Ujawnianie nietrzeźwych kierujących 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu w 2021 roku ujawnili 127 nietrzeźwych 

kierujących tj. o 24 mniej niż w roku poprzedzającym. Pojazdami mechanicznymi poruszało się 

88 osób, a kolejne osoby to rowerzyści - 39 osób. 

Policjanci Ruchu Drogowego ujawnili 13 477 wykroczeń w ruchu drogowym i wobec sprawców 

tych wykroczeń nałożyli 10136 mandatów karnych oraz 271 wniosków o ukaranie. Zastosowali 

3070 pouczeń. Ponadto zatrzymali 897 dowodów rejestracyjnych i 251 praw jazdy. 

Podejmowano działania „Prędkość” „Alkohol i Narkotyki”, „Niechronieni uczestnicy ruchu 

drogowego”, „Pasy”, „Bus Truck”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny weekend” 

 

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA 

Na krajową mapę zagrożeń w roku 2021 na terenie powiatu wągrowieckiego naniesiono 502 

informacje o zagrożeniach. Wszystkie informacje zostały zweryfikowane przez funkcjonariuszy 

podległych KPP w Wągrowcu. 

W 140 potwierdzono i wyeliminowano, 313 nie potwierdzono, a 24 przypadków okazało się 

żartem. 

Odnotowane przypadki dotyczyły: 

- Akty wandalizmu  - 64 



 

 

- Dzikie wysypiska śmieci –17 

- Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 29 

- Nielegalne rajdy samochodowe – 23 

- Wałęsające się bezpańskie psy – 3 

- Nieprawidłowe parkowanie – 116 

- Niewłaściwa infrastruktura drogowa – 12 

- Niszczenie zieleni  – 2 

- Przekraczanie dopuszczalnej prędkości– 154 

- Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 44 

- Miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 1 

- Używanie środków odurzających – 9 

- Wypalanie traw - 3 

- Znęcanie się nad zwierzętami – 5       

- Zła organizacja ruchu – 10 

- Kłusownictwo - 1 

- Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych - 1 

- Nielegalna wycinka drzew - 1 

- Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych - 1 

- Żebractwo - 5 

- Poruszanie się po terenach leśnych quadami -1 

Potwierdzono i wyeliminowano: 

- dzikie wysypiska śmieci – 2 

- Nieprawidłowe parkowanie - 51 

- Niewłaściwa infrastruktura drogowa -4 

- Przekroczenie dozwolonej prędkości -79 

- Używanie środków odurzających - 4      

WSPÓŁPRACA I POMOC SAMORZĄDÓW POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

W 2021 r. ponownie, tak jak w latach poprzednich spotkaliśmy się ze strony władz 

samorządowych naszego powiatu ze zrozumieniem problemów z jakimi stykamy się przy 



 

 

realizacji naszych zadań ustawowych. Przejawiło się to w przekazaniu nam ponownie środków 

finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji”: 

1. Starostwo Powiatowe w Wągrowcu – Fundusz Wsparcia Policji 50 000 zł 

- Dofinansowanie  zł na zakupu 1 radiowozu nieoznakowanego 

2. Urząd Miasta i Gminy Gołańcz - Darowizna rzeczowa w kwocie 2497,97 złotych tj.: 

- zakup aparatu fotograficznego EOS 2000D wartości 1869 zł – 1 szt; 

- lampy led dedykowanej do aparatu fotograficznego CANON wartości 419 zł – 1 szt. 

- Karty pamięci wartości 99,98 – 1 szt. 

- czytnik kart pamięci wartości 109,99 zł  – 1 szt. 

 

 SYTUACJA KADROWA, ABSENCJA, DOSKONALENIE ZAWODOWE, STAN DYSCYPLINY 

1. Sytuacja Kadrowa 

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r. KPP w Wągrowcu dysponowała 133 etatami policyjnymi 

z 1 wakatem.      

W ubiegłym roku ze stanu jednostki ubyło 5 policjantów tj: 

- odeszło na emeryturę – 3; 

- przeniesienie do innych jednostek – 2; 

- zwolniono – 0 

Na dzień 31.12.2021 r. KPP Wągrowiec dysponowała 133 etatami bez wakatów. 

2. Absencja 

Absencja chorobowa w 2021 roku wyniosła 2196 dni  dni. Jest to spadek w odniesieniu do 2020 

r kiedy odnotowano w sumie 2495 dni zaliczanych do absencji chorobowych.   

Wielkość absencji chorobowych w poszczególnych latach przedstawia poniższy wykres. 
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W 2021 r. w jednostce zostało przeprowadzonych 9 postępowań powypadkowych w związku ze 

zgłoszonymi wypadkami w służbie, którym uległo 10 policjantów. Główne przyczyny to między 

innymi.: 

- obrażenia powstałe w wyniku upadku – 1 osoby; 

- obrażenia związane z naruszeniami nietykalności cielesnej funkcjonariusza w 4 przypadkach; 

- obrażenia powstałe podczas przeprowadzanych interwencji – inne w 2 przypadkach. 

- 2 zdarzenia komunikacyjne. 

 

STAN TECHNICZNY TABORU  

Obecnie KPP w Wągrowcu dysponuje łącznie 27 samochodami w tym 18 oznakowanymi i 9 

nieoznakowanymi: 

- 1 w roczniku 2021; 

- 1 w roczniku 2020; 

- 3 w roczniku 2019; 

- 3 w roczniku 2018; 

- 2 w roczniku 2017; 

- 2 w roczniku 2016; 

- 7 w roczniku 2015; 

- 3 w roczniku 2014; 

- 1 w roczniku 2013; 

- 2 w roczniku 2009; 

- 1 w roczniku 2008; 

- 1 w roczniku 2007. 

KPP Wągrowiec w 2021 roku otrzymała 1 nowy radiowóz nieoznakowany marki Kia Cee’d. 

Pojazdy służbowe łącznie przejechały w 2021 r 589706 km  Dynamika przejechanych 

kilometrów wzrosła i wyniosła 105,96 % w stosunku do roku 2020r – tj. więcej o 33 1902 

km. 

Koszty napraw pojazdów wyniosły 42 736 zł tj. o 9710 zł więcej niż w roku poprzedzającym. 



 

 

Jeden radiowóz o najgorszym stanie technicznym został przekazany do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu. 

Priorytety Komendanta Głównego Policji  

1. Optymalizacja działań Policji w zakresie zwalczania kluczowych rodzajów przestępczości,                   

w tym cyberprzestępczości. 

2. Zwiększenie skuteczności Policji poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań 

technologicznych. 

3. Podniesienie efektywności działań Policji w celu realizacji oczekiwań społecznych 

4. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy. 

PODSUMOWANIE 

Negatywne elementy 

Podsumowując rok 2021 należy stwierdzić, że był to bardzo ciężki okres   z uwagi na panującą 

epidemię COVID-19. Obostrzenia związane z epidemią sprawiły, że policjanci tutejszej jednostki 

musieli sprostać i odnaleźć się w nietypowej sytuacji z którą wcześniej od bardzo dawna się nie 

stykano. 

Funkcjonariusze musieli wykonywać dotychczasowe obowiązki i czynności służbowe                              

w szczególnych warunkach spowodowanych zagrożeniem zarażania się wirusem COVID-19. 

Ponadto, podobnie jak w 2020 r na policjantów nałożono również szereg obowiązków 

związanych z dokonywaniem sprawdzeń osób przebywających na kwarantannie a także 

wynikających ze wspólnych działań z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.   

Pewną niepokojącą tendencję dotyczącą obszaru przestępczości zaistniałej w 2021 roku 

odnotowano w przypadku kradzieży cudzej rzeczy. Ilość wszczętych postępowań wyniosła w 

2021 r 61 przy 58 wszczętych w roku 2020. Odnotowano przy tym spadek wykrywalności tych 

kradzieży o 7,3 punkty procentowe z 76,4  % w 2020 r do 69,2 % w roku 2021. 

Pozytywne elementy 

Pozytywnym aspektem odnotowanym w 2021 roku jest spadek liczby wypadków, kolizji osób 

rannych i zabitych w wyniku zdarzeń drogowych. Rok 2020 pod tym względem na drogach 

naszego powiatu okazał się bezpieczniejszy od ubiegłorocznego. 

Niewątpliwie zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych, a co z tym jest związane także rannych                 

i zabitych w wyniku tych zdarzeń, miał wpływ właściwy sposób dyslokacji służby ruchu 

drogowego. Zapewniło to odpowiedni poziom bezpieczeństwa na drogach powiatu 

wągrowieckiego. Kierownictwo tutejszej jednostki dąży do efektywniejszej organizacji służby nie 



 

 

tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ale także funkcjonariuszy wszystkich komórek 

organizacyjnej. Właściwa diagnoza powinna zapewnić dalszą minimalizację ilości wypadków 

drogowych, a przede wszystkim zminimalizowania osób zabitych na drogach w powiecie 

wągrowieckim. 

Podsumowując należy stwierdzić, iż pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji                          

w Wągrowcu w 2021 roku należy ocenić na dobrym poziomie z zastrzeżeniem, że koniecznym 

jest jednak przeorganizowanie czynności w pewnych obszarach, przy jednoczesnych 

zachowaniu wypracowanego poziomu  w pozostałych kategoriach.   

 

 

XIII. Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim   

w 2021 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 30.06.2021 r. liczył 

69970 mieszkańców. Gęstość zaludnienie wynosiła 67,23 osoby/ km2 i była niższa od 

średniej krajowej. 

Zgodnie z jednolitym wykazem obiektów na koniec 2021 r. Powiatowa Stacja Sanitarno- 

Epidemiologiczna rejestrowała 2153 obiekty podlegające kontroli w tym 952 podmioty 

działające w zakresie produkcji pierwotnej i/lub sprzedaży bezpośredniej oraz rolniczego 

handlu detalicznego. 

W roku sprawozdawczym wykonano 5567 kontroli planowanych, rekontroli, kontroli 

doraźnych oraz wywiadów epidemiologicznych. Wydano 136 decyzji administracyjnych, 

68 decyzji płatniczych. Nałożono 11 mandatów karnych na łączną kwotę 1600,- zł. 

Pobrano 356 próbek do badań laboratoryjnych. 

Trwająca w roku sprawozdawczym pandemia Covid 19 wpłynęła w sposób zasadniczy na 

pracę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. Większość 

pracowników Oddziału Nadzoru, Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji 

Zdrowia, a okresowo także administracji oddelegowanych zostało w związku z nadal 

utrzymującą się dużą 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 2021 do kontroli była zamknięta 

co wpłynęło na znaczną modyfikację planów kontroli. Obejmowano także kontrolami 



 

 

doraźnymi obiekty celem sprawdzenia przestrzegania wprowadzonych na terenie kraju 

obostrzeń związanych ze stanem epidemii. Przeprowadzono 767 takich kontroli za 

stwierdzone nieprawidłowości nałożono 189 mandatów na kwotę 12350 zł. 

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 gmina 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 2021 r. 

Rodzaj 
kontroli 

Liczba 
próbek 

bakteriolog
ia 

Liczba 
próbek 

fizykoche
mia 

ogółe
m 

w tym ile z 
przekroczeniami 

przekroczone 
parametry 

uwagi: 

Kontrola 
urzędow

a 

24 10 34 0 -  

Kontrola 
wewnętrzna 

105 78 183 0 -  

suma 129 88 217 0 -  

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

Badania w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella - 5 próbek w ramach 

kontroli urzędowej i 27 w ramach kontroli wewnętrznej przekroczeń nie 

stwierdzono.Basen kąpielowy ORW Wielspin w Wągrowcu 

liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej w 2019 r. 

Rodza
j 

kontro
li 

Liczba 
próbek 

bakteriolog
ia 

Liczba 
próbek 

fizykoche
mia 

ogółe
m 

w tym ile z 
przekroczeniami 

przekroczone 
parametry 

uwagi: 



 

 

Kontrola 
urzędow

a 

9 3 12 0  
- 

 

Kontrola 
wewnętrzna 

29 18 47 0 -  

suma 38 21 59 0 -  

Badania w kierunku obecności bakterii rodzaju Legionella - 1 próbka w ramach 

kontroli urzędowej i 2 w ramach kontroli wewnętrznej przekroczeń nie stwierdzono. 

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń nie budził zastrzeżeń. 

 

Nadzór sanitarny nad 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 17 obiektów 

Indywidualne praktyki lekarskie 2 obiekty.  

Indywidualne praktyki lekarzy dentystów 7 obiektów. 

Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie 38 obiekty. 

Indywidualne specjalistyczne praktyki lekarzy dentystów 22 obiekty. 

Grupowe praktyki lekarzy dentystów 1 obiekt. 

Indywidualne praktyki pielęgniarek i położnych 6 obiektów. 

 

Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej. 

Ustępy publiczne 

Domy Pomocy Społecznej zapewniające opiekę całodobową 

Inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej : 



 

 

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 

Dworzec kolejowy w Wągrowcu po modernizacji. 

Tereny rekreacyjne 

Cmentarze 

Zakłady pogrzebowe 

Inne obiekty użyteczności publicznej 

Środki transportu. 

 

Ocena sytuacji epidemiologicznej. 

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie wągrowieckim w roku 2021 była zdeterminowana 

trwającą pandemią Covid 19. W zakresie zapadalności na choroby zakaźne ujmowane                     

w ocenie sytuacji epidemiologicznej sytuacja w roku 2021 była mniej korzystna w 

porównaniu do roku 2020. Nastąpił wzrost 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, wirusowe zapalenie wątroby typu C, świnkę, choroby przenoszone drogą 

płciową (kiłę), styczność i narażenie na wściekliznę, ospę wietrzną i boreliozę. 

Spadek zapadalności dotyczył takich chorób zakaźnych jak: krztusiec, płonica, wirusowe 

zapalenie wątroby typu B oraz biegunki u dzieci do lat 2. Nie wystąpiły przypadki 

zachorowań na inwazyjną chorobę wywołaną przez meningokoki, pneumokoki                                       

i Haemophilus influenzae oraz zapalenia opon mózgowych o etiologii bakteryjnej i 

wirusowej. 

 

Choroby szerzące się drogą pokarmową: 
Jak w latach poprzednich nie zanotowano zachorowań na dur brzuszny, dury rzekome i 

czerwonkę bakteryjną, zatrucia toksyną botulinową i jersiniozy. W roku 2021 

zarejestrowano 6 przypadków zatruć pokarmowych wywołanych pałeczkami Salmonella. 

Zapadalność wzrosła z 4,27 w roku 2020r. do 8,58 w roku 2021. U 4 chorych 

zidentyfikowano pałeczki Salmonella Enteritidis (badania kału) 1 przypadek to Salmonella 

Enterica Supsp., 1 przypadek bez serotypowania. Były to zachorowania pojedyncze, 

niepowiązane epidemiologicznie o nieznanym lub domniemanym źródle zakażenia. 

Biegunki dzieci do lat 2 – spadła zapadalność z 1504,78 w roku 2020 do 1426,53 w roku 

2021. Spośród 20 przypadków zgłoszonych, 17 dzieci było hospitalizowanych. U 3 dzieci 

nie wykonano żadnych badań diagnostycznych. Wirusologicznie przebadano 14 

przypadków, wykryto w 2 przypadkach- rotawirusy, w 3 przypadkach – norowirusy oraz w 

1 przypadku- adenowirusy, pozostałe 8 wyniki ujemne. 

Dzieci leczone ambulatoryjnie - 3 przypadki, bez badań diagnostycznych. 

Nosiciele zarazków schorzeń jelitowych - nie zarejestrowano nosicielstwa pałeczek 

Salmonella typhi, paratyphi, pałeczek Shigella. Zarejestrowano 5 przypadków 

nosicielstwa pałeczek Salmonella Enteritidis. 

Ogniska zachorowań - w roku sprawozdawczym nie wystąpiły ogniska zbiorowych 

zatruć pokarmowych. 

Choroby w zakresie których prowadzi się szczepienia ochronne w tym objęte 

programami eliminacji. 

 

Wirusowe zapalenie wątroby typu B 

współczynnik zapadalności z roku na rok spada w roku sprawozdawczym zmalał z 4,27                

w roku 2020 do 2,85 w roku sprawozdawczym. Zarejestrowano 2 przypadki jako wirusowe 

zapalenie wątroby typu B bliżej nie określone. 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 wiejskim i miejskim po 1 przypadku. Zanotowano 

zachorowania w grupie wieku od 20-29 lat – 1 przypadek, od 50-59 lat – 1 przypadek. 

Nie notowano zachorowań jako ekspozycji zawodowej. Zgony nie wystąpiły. 

Świnka ( nagminne zapalenie przyusznic) 

Zapadalność w 2021 wyniosła 5,72 i wzrosła w stosunku do roku 2020 (4,27). 

Zarejestrowano w roku sprawozdawczym 4 zachorowania u 2 chłopców i 2 dziewczynek 

ze środowiska wiejskiego. Przypadki zakwalifikowano na podstawie objawów jako 

możliwe. Troje dzieci było wcześniej zaszczepione p/śwince. W jednym przypadku brak 

szczepienia (odroczenie). 

Zarejestrowano przypadek podejrzenia ostrego porażenia wiotkiego u dziecka do lat 14. 

Badania kału nie potwierdziło zakażenia wirusem polio. 

W minionym roku nie wystąpiły przypadki zachorowania na krztusiec, różyczkę, odrę, 

tężec i nagminne porażenie dziecięce . 

Neuroinfekcje oraz choroba meningokokowa i inne wywołane przez Streptococcus 

pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. 

W roku 2021 nie zarejestrowano przypadków zapalenia opon mózgowych i mózgu o 

etiologii bakteryjnej czy wirusowej. Nie wystąpiły zachorowania na chorobę wywołaną 

przez Streptococcus pneumoniae, a także nie zarejestrowano przypadków zachorowania 

na chorobę inwazyjną wywołaną przez meningokoki i Haemophilus influenzae. 

Choroby odzwierzęce - Nie wystąpiły w roku 2021 zachorowania na włośnicę, 

toksoplazmozę wrodzoną, leptospirozę, bąblowicę, wągrzycę, listeriozę 

Inne choroby zakaźne: 

Ospa wietrzna – rok 2021 charakteryzował się wzrostem ilości zachorowań. Zapadalność 

wyniosła z 115,35/100 tys. w roku 2020 do 148,64/100 tys. mieszkańców. Spośród 104 

zarejestrowanych przypadków chorowały głównie dzieci w wieku szkolnym                           

i przedszkolnym w środowisku wiejskim. Znaczny wzrost zachorowań miał miejsce w I 

i IIkwartale 2021r. Chorzy leczeni ambulatoryjnie. Chorowały osoby nie szczepione 

przeciwko ospie wietrznej. 

Borelioza – zarejestrowano 3 przypadki zachorowań co daje zapadalność 4,28 i jest 

nieco wyższa niż w 2020 r. - 2,84. Zachorowania zakwalifikowano jako przypadki 

potwierdzone. We wszystkich przypadkach u osób wystąpił rumień wędrujący. 

Zachorował 1 mężczyzna i 2 kobiety. Zachorowania miały miejsce w środowisku wiejskim 



 

 

– 1 przypadek, w środowisku miejskim – 2 przypadki wszystkie leczone ambulatoryjnie. 

Źródłem zakażenia były ukłucia przez kleszcze, do których doszło w różnych miejscach 

na terenie powiatu wągrowieckiego. 

Zachorowania nie były związane z narażeniem zawodowym. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C - współczynnik zapadalności wzrósł z 0 w 2020 

r. do 5,72 w roku sprawozdawczym. Zarejestrowano 4 przypadki jako wirusowe zapalenie 

wątroby typu C bliżej nieokreślone. Wszystkie zachorowania zarejestrowano zgodnie                     

z definicją przyjętą na potrzeby nadzoru epidemiologicznego jako przypadki potwierdzone 

na podstawie badania p/ciała anty-HCV i HCV-RNA są to przypadki nowo wykryte. 

Zachorowania wystąpiły w środowisku wiejskim – 2 i miejskim 2 przypadki. Zachorowały 

3 kobiety i jeden mężczyzna. Zanotowano zachorowania w grupie wieku od 30-39 lat – 3 

przypadki, od 40-49 lat – 1 przypadek. 

Nie notowano zachorowań jako ekspozycji zawodowej. Zgony nie wystąpiły. 

Zapobieganie wściekliźnie - do Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej              

w Wągrowcu zgłoszono w roku sprawozdawczym zgłoszono 87 przypadków 

styczności i narażenia na wściekliznę. W związku z brakiem możliwości wykluczenia 

zakażenia wścieklizną u 7 osób podjęto szczepienia p. wściekliźnie. Nie zarejestrowano 

żadnego dodatniego wyniku w kierunku wścieklizny u zwierząt. 

W roku 2021 nie zanotowano przypadków zachorowania na posocznice i zakażenia 

pozajelitowe wywołane Salmonellą, 

Gruźlica: 

W roku 2021 nie odnotowano przypadków zachorowań na gruźlicę w związku z tym nie 

obejmowano nadzorem osób z bezpośredniego kontaktu. 

Choroby przenoszone drogą płciową: 

W roku 2021 zarejestrowano 5 przypadków chorób przenoszonych drogą płciową były to 

zachorowania na kiłę wczesną- 1 przypadek i inne postacie kiły – 4 przypadki. Nastąpił 

wzrost zapadalności w porównaniu z rokiem 2020 z 2,84 do 7,15. Nie zanotowano 

natomiast zachorowań na ziarnicę weneryczną i rzeżączkę i inne choroby przenoszone 

drogą płciową wywołane przez Chlamydie. Przypadki dotyczyły czterech mężczyzn                        

i jednej kobiety. Leczone ambulatoryjnie – 3 osoby, w warunkach szpitalnych 2 osoby. 

COVID-19 – pierwsze przypadki Covid 19 odnotowano na terenie powiatu 

wągrowieckiego na początku kwietnia 2020. 

Zestawienie Covid 19 rok 2020 w stosunku do 2021 



 

 

 2020 2021 

zachorowania 1821 3836 

hospitalizacje 196 417 
zgony 64 133 
kwarantanny 9984 11000 
nadzór epidemiologiczny 578 256 

 
Liczba zachorowań i współczynniki zapadalności dla poszczególnych chorób zakaźnych 
w latach 2020-2021 
 

 

Lp. Kod wg 
ICD-10 

 

Jednostka chorobowa 2020 2021 

0 1 2 l. zachorowań zapadalność l. zachorowań zapadalność 

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 3 4,27 6 8,58 

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 

(ogółem) 

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 2 2,84 4 5,72 

14 A04.8 inne określone - - - - 

15 A04.9 nieokreślone - - - - 

16 A04 Inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 5) - - - - 

17 A05.0  
Inne 

bakteryjne 

zatrucia 

pokarmowe 

(ogółem) 

gronkowcowe - - - - 

18 A05.1 jadem kiełbasianym (botulizm) UE/PL - - - - 

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 

(ogółem) 

wywołane przez rotawirusy 6 8,54 7 10,00 

26 A08.1 wywołane przez norowirusy - - 3 4,28 

27 A08.2-3 inne określone 3 4,27 1 1,43 

28 A08.4 nieokreślone - - - - 

29 A08.0-4 Wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do lat 2 7) 5 341,99 6 427,96 

30  

A09 

Biegunka i zapalenie żołądkowo- 
jelitowe BNO, o prawdopodobnie 
zakaźnym pochodzeniu 

ogółem 28 39,87 36 51,45 

31 w tym u dzieci do lat 2 17 1162,79 14 998,57 

32 A20 Dżuma UE - - - - 

33 A21 Tularemia UE - - - - 

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 1 1,42 - - 

45 A38 Płonica (szkarlatyna) PL 9 12,81 2 2,85 

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 wym. niżej  
Choroba 

wywołana przez 

Streptococcus 

pyogenes, inwazyjna 
PL 9) 

ogółem 3 4,27 - - 

51 A46 róża 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 - - 1 1,43 

59 A52 późna - - - - 

60 A53 inne postacie kiły i kiła nieokreślona 2 2,84 4 5,72 

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 - - - - 

64  

A69.2 

 

Borelioza z Lyme 
ogółem UE/PL 2 2,84 3 4,28 

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 - - 1 1,43 

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) 5 7,12 7 10,00 

78 A84 Kleszczowe zapalenie mózgu UE - - - - 

79 B00.4 Inne opryszczkowe - - - - 

80 
A81.1;A83; 
A85;B02.0 

wirusowe 
zapalenie 
mózgu 

inne określone - - - - 

81 A86 nieokreślone - - - - 

82 — w innych chorobach objętych MZ-56 13) - - - - 



 

 

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 81 115,35 104 148,64 

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)
 3 4,27 2 2,85 

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 5,72 

106 
B17.0,2-8; 
B18.8-9;B19 inne i nieokreślone - - - - 

107 B20-B24 AIDS – Zespół nabytego upośledzenia odporności UE/PL - - - - 

108 Z21 Nowo wykryte zakażenia HIV UE, 17) - - 2 2,85 

109 B26 Świnka (nagminne zapalenie przyusznic) UE/PL 1 1,42 4 5,72 

110 B50-B54 Malaria (zimnica) UE - - - - 

111 B67 Bąblowica (echinokokoza) UE - - - - 

112 B69 Wągrzyca (cysticerkoza) - - - - 

113 B75 Włośnica UE - - - - 

114 wym. niżej Choroba 

wywołana przez 

Streptococcus 

pneumoniae, 

inwazyjna UE, 18) 

ogółem 2 2,84 - - 

115 
B95.3/G04.2; 
G00.1 zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - - - - 

116 A40.3 posocznica 1 1,42 - - 

117 J13;B95.3/(...) inna określona i nieokreślona 1 1,42 - - 

118 B96.2/D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zak. E. coli UE, 19) - - - - 

119 wym. niżej 
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 - - 2 2,85 

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 3 4,27 - - 

130 u dzieci w wieku 0-14 lat 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 184  213  

Uwagi! Do obliczeń wykorzystano: 
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 
Stan ludności na dzień 30.06.2021 – 69 970, dzieci do lat 2 stan na dzień 30.06.2021r. – 1402 , dzieci do 
lat 14 stan na 30.06.2019r.- 11 189 
 

Szczepienia ochronne. 

W okresie sprawozdawczym 16 placówek powiatu wągrowieckiego realizowało 

szczepienia w ramach Programu Szczepień Ochronnych. PSSE w Wągrowcu realizując 

PSO zamówiła 13281 preparatów szczepionkowych o wartości 495055,27, które zostały 

rozdystrybuowane wśród placówek szczepiących. 

 

Szczepienia obowiązkowe: 

W roku sprawozdawczym zgodnie z programem szczepień ochronnych zaszczepiono 

79,43 % dzieci i młodzieży. Wskaźnik ten zmalał o 0,93 % w stosunku do roku ubiegłego. 

W grupie dzieci niezaszczepionych w stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba dzieci 

odroczonych z powodu choroby, w roku bieżącym z tego powodu nie zaszczepiono 284 

dzieci w tym przeciwskazania okresowe posiadało 16 dzieci, przeciwskazania stałe 

posiadało 8 dzieci, a 260 dzieci to odroczenia z powodu krótkotrwałej choroby. Natomiast 

wzrosła liczba dzieci przebywających długotrwale za granicą w roku bieżącym z tego 

powodu nie zaszczepiono 54 dzieci. W 2021 roku 129 osób uchylało się od szczepień 



 

 

obowiązkowych w stosunku do tych osób podjęto postępowania administracyjne na 

skutek tego 15 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 2021 z tytułu 

uchylania się od szczepień ochronnych pozostało niezaszczepionych 92 dzieci                                

i młodzieży. 

 

Szczepienia zalecane: 

W roku sprawozdawczym wzrosła liczba osób, które poddały się szczepieniem 

zalecanym z wyjątkiem szczepień przeciwko kleszczowe zapalenie mózgu, szczepieniom 

p/wzw A, szczepieniom p/wirusem brodawczaka w POZ wynosiło to odpowiednio: 

 
LICZBA OSÓB 
PRZECIWKO CHOROBOM 

2020 2021 

p/kleszczowe zapalenie 
mózgu 

84 37 

p/meningokokom 207 272 

p/grypie 1487 1987 

p/WZW A 52 30 
p/ospa wietrzna 202 202 
p/wirusem brodawczaka 
HPV 

53 5 

Kampania HPV 
roczniki 2006-2007 

470 632 

 

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 212 osób. 

Niepożądane odczyny poszczepienne: 

W roku sprawozdawczym stwierdzono 15 odczynów poszczepiennych. W tym 9 

odczynów poszczepiennych po podaniu preparatu szczepionkowego p/Covid, 3 odczyny 

poszczepienne po podaniu preparatu szczepionkowego DTP, ACT-Hib, IPV, 1 odczyn 

poszczepienny po PCV, Hexacima, 2 odczyny poszczepienne po szczepionce MMR. 

Zakwalifikowano 13 odczynów poszczepiennych łagodnych, 1 odczyn ciężki, 1 odczyn 

poważny. 

 



 

 

Rodzaj szczepionki Ilość odczynów Klasyfikacja odczynów 
COVID-19 9 8 łagodnych, 1 ciężki 

DTP, ACT-HiB, IPV 3 3 łagodne 
PCV, Hexacima 1 łagodny 

MMR 2 1 łagodny, 1 poważny 

 
Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia 

Interwencje programowe 

Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS” 

Akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne Walentynki 2021” 

Kampania edukacyjno-informacyjna pod hasłem „Czy wiesz, że…” 

Konkurs „Nie daj szansy AIDS” 

Projekt „Młodzieżowi Liderzy Zdrowia kontra HIV” 

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. 

„Czyste powietrze wokół nas”. 

Program „Mamo, Tato – co Wy na to?” 

Program „Skąd się biorą produkty ekologiczne” 

 

Interwencje nieprogramowe 

Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu. 

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia. 

Projekt edukacyjny „Mały kleszcz - duży problem?” 

 

W roku 2021 podstawą do podejmowania zadań dotyczących pionu 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”. 

Realizowano programy i interwencje nieprogramowe zarówno krajowe, jak i wojewódzkie, 

prowadzono różnorodne działania edukacyjno – informacyjne. Na bieżąco aktualizowana 

była strona internetowa stacji, gdzie informowano społeczność lokalną o podejmowanych 

przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu inicjatywach 

promujących zdrowie oraz umieszczano, na podstawie przesyłanych przez WSSE                       

w Poznaniu informacji, komunikaty dotyczące różnych problemów zdrowotnych. 


