
Protokół posiedzenia Komisji Finansów,  
Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 

 
Nr12/2022  w dniu 18-07-2022r. 

 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz.18.15 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki nieobecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

obecny 

 
 

 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Łukasz Wachowiak 

2. Michał Piechocki 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Ewa Roman – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Wspólny Sukces” 

2. Andrzej Tomkowiak –  

3. Andrzej Torzewski – Spólka Wodna Łaziska 

4. Małgorzata Klessa – Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Leśnictwa 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Działalność nadzorów wodnych spółek wodnych w powiecie wągrowieckim 

za 2021 rok i realizacja planu na 2022 rok. 

1.3. Działalność Spółdzielni Socjalnej Wspólny Sukces” 

1.4. Zapytania, opinie, stanowiska i wnioski. 

1.5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

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

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

 

3.   SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI. 
 

Posiedzenie Komisji rozpoczął Pan Przewodniczący Wiesław Ewertowski, który 

powitał wszystkich obecnych członków i gości.  

W dalszej kolejności Pan Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który został 

przyjęty przez Komisję. 

 

Pierwsza głos zabrała Pani Ewa Roman i przedstawiła co się wydarzyło w 

poprzednim roku w Spółdzielni. Wspomniała, że ostatnie dwa lata to był czas pandemii, 

który dużo zmienił. Ten czas miał wpływ na wypracowaną stratę przez Spółdzielnie w 

wysokości ok. 13.500,00zł. Strata powstała, ponieważ współpraca z firmami została 

zachwiana. Jedna z większych Firm zrezygnowało z naszych usług. Pani Prezes 

dodała, że szara strefa, która działa utrudnia pracę Spółdzielni.  

Spółdzielnia Socjalna “Wspólny Sukces” została założona przez jednostki 

samorządu terytorialnego: Gminę Wągrowiec i Powiat Wągrowiecki. Inicjatorką 

powstania Spółdzielni Socjalnej była Irena Wojewódzka – Kucz – prezes 

Wielkopolskiego Stowarzyszenia na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin 

„Rehabilitacja” im. Karola Marcinkowskiego. To u niej rozpoczęły się pierwsze 

rozmowy, na temat powstania i struktury spółdzielni. 



 Główną ideą Spółdzielni Socjalnej “Wspólny Sukces” jest zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych i narażonych na wykluczenie społeczne. W ten sposób chcemy 

dać szansę osobom niepełnosprawnym na aktywizację zawodową i realne zaistnienie 

na rynku pracy. Spółdzielnia jest stale wspierana poprzez zlecanie wykonania 

publicznych usług. Pamiętajmy, że osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, 

bezrobotne i niepełnosprawne trzeba wspierać nie tylko słowem, ale przede wszystkim 

czynem. 

Pracownicy Spółdzielni Socjalnej, pomimo swoich codziennych zmagań ze zdrowiem, w pracy 

dają z siebie naprawdę wiele. Obserwując ich pracę można zauważyć dokładność, 

zaangażowanie, a nawet i zadowolenie. Każdy pracownik stara się wykonać przydzielone mu 

zadanie najlepiej jak potrafi. Oni wierzą w to, że praca w Spółdzielni “Wspólny Sukces” jest dla 

nich szansą doskonalenia się i możliwością rozwoju nowych perspektyw. Spółdzielnię 

Socjalną tworzy zgrany i zadowolony zespół, który wierzy, że dzięki wspólnej pracy można 

osiągnąć wszystko. 

Członkowie Komisji w trackie rozmowy z Panią Prezes usłyszeli także, że największym 

kosztem Spółdzielni są koszty pracownicze (wynagrodzenia i pochodne) pomimo, ze 

pracownicy są zatrudnieni na najniższej pensji krajowej. W obecnym czasie 

Spółdzielnia nie ma z czego się rozwijać a największą bolączką jest to, że działalność 

trwa już 9 lat a Spółdzielnia nie posiada swojej siedziby. Wprowadzenie do 

sprawozdania finansowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu, 

natomiast Tabela wpływów z innych jednostek i firm stanowi załącznik Nr 2 do 

niniejszego Protokołu. 

 

 W dalszej części posiedzenia zajęła głos Pani Małgorzata Klessa, która omówiła 

działalność nadzorów wodnych spółek wodnych w powiecie wągrowieckim za 2021 

rok, które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Protokołu. 

W trakcie dyskusji w tym temacie zaproponowano, aby zaprosić na spotkanie 

Dyrektora Zlewni Poznań. Wskazano tez, że w obecnej chwili należy zadbać o 

zbiorniki, ponieważ tej wody jest coraz mniej. Wskazano, że chodzi o dobro nas 

wszystkich. Gminy również powinny dokładać do tych prac, ponieważ chodzi o 

wspólne dobro.  

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby na posiedzenie Komisji w miesiącu 

wrześniu 2022r. zaprosić Pana Bogumiła Nowaka Dyrektora Wód Polskich w 

Poznaniu. 



W tym miejscu głos zabrał również Pan Andrzej Tomkowiak i omówił działanie 6 Spółek 

wodnych na terenie naszego Powiatu.  

Następnie Pani Małgorzata Klessa, która omówiła Program ochrony środowiska 

na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026, który stanowi załącznik Nr 4 do 

niniejszego Protokołu. 

Program ochrony środowiska dla powiatu wągrowieckiego na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026, którego integralną część stanowi program usuwania 

azbestu, opracowany został w grudniu 2019r. i przyjęty Uchwałą Rady Powiatu 

Wągrowieckiego Nr XV/127/2019 w dniu 18 grudnia 2019r. Obowiązek wykonania 

przez organ wykonawczy powiatu programu ochrony środowiska wynika z przepisów 

ustawy Prawo ochrony środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Z 

wykonania programu organ wykonawczy sporządza raporty, które przedstawia się 

radzie powiatu. Po przedstawieniu raportów radzie powiatu, raporty są przekazywane 

przez organ wykonawczy powiatu do ministra właściwego do spraw klimatu oraz 

organu wykonawczego województwa. 

Cele określone w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego. 

W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wągrowieckiego na lata 2019-2022 z 

perspektywą do roku 2026 wyodrębnionych zostało 10 obszarów interwencji: 

a) ochrona klimatu i jakości powietrza, 

b) zagrożenie hałasem, 

c) pola elektromagnetyczne, 

d) gospodarowanie wodami, 

e) gospodarka wodno - ściekowa, 

f) zasoby geologiczne, 

g) gleby, 

h) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

i) zasoby przyrodnicze, 

j) zagrożenia poważnymi awariami. 

W poszczególnych obszarach interwencji wyodrębniono cele którym przypisano 

kierunki interwencji i zadania przewidziane do realizacji. 

a) Obszar interwencji - ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: dotrzymanie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego 

Kierunki interwencji: 

- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 



- minimalizacja oddziaływania transportu na jakość powietrza i klimat. 

b) Obszar interwencji – zagrożenie hałasem 

Cel: poprawa jakości stanu akustycznego środowiska. 

Kierunki interwencji: 

- ograniczenie uciążliwości związanej z hałasem komunikacyjnym. 

c) Obszar interwencji – pola elektromagnetyczne 

Cel: ochrona ludności przed zagrożeniami pól elektromagnetycznych 

Kierunki interwencji: 

- utrzymanie stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze strony pola 

elektromagnetycznego. 

d) Obszar interwencji – gospodarowanie wodami 

Cel: użytkowanie wód zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Kierunki interwencji: 

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

- zapobieganie podtopieniom, powodzi i suszy oraz minimalizacja ich skutków. 

e) Obszar interwencji – gospodarka wodno- ściekowa. 

Cel: uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, 

Kierunki interwencji: 

- rozwój infrastruktury wodno – ściekowej, 

Cel: działania administracyjne i informacyjne w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej 

Kierunki interwencji: 

- bieżące informowanie o jakości wody i kontrola jej zużycia 

f) Obszar interwencji – zasoby geologiczne 

Cel: właściwe wykorzystanie zasobów geologicznych 

Kierunki interwencji: 

- racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi, 

- działania naprawcze. 

g) Obszar interwencji – gleby 

Cel: ochrona gleb 

Kierunki interwencji: 

- odpowiednie gospodarowanie glebami. 

h) Obszar interwencji – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: rozwój systemu gospodarki odpadami 



Kierunki interwencji: 

- zapewnienie właściwej obsługi w zakresie odbioru odpadów. 

i) Obszar interwencji – zasoby przyrodnicze 

Cel: ochrona zasobów przyrodniczych 

Kierunki interwencji: 

- odpowiednie gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 

j) Obszar interwencji – zagrożenia poważnymi awariami 

Cel: przeciwdziałanie występowaniu poważnych awarii 

Kierunki interwencji: 

- doposażenie wyspecjalizowanych jednostek w sprzęt do wykrywania i 

dokładnej lokalizacji miejsca awarii, likwidacji i analizy skutków zdarzenia 

 

 

 

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

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

 
  
     4.3  Stanowiska. 

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

4.4  Wnioski 
 

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

5.     ZAKOŃCZENIE. 
 

 
Na tym zakończono posiedzenie Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich i 

Strategii Rozwoju Powiatu i dyskusję na ww. tematy. 

 
 

Protokołował / Protokołowała:                              Przewodniczący Komisji:  

                   Iwona Tyll           Wiesław Ewertowski 


