
 

Obszarów Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu 
 

Nr15/2022  w dniu 26-09-2022r. 
 
 

Posiedzenie rozpoczęto o godz.  16.00  zakończono o godz. 18.00 
 
 
 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1 Wiesław Ewertowski 
- Przewodniczący Komisji 

obecny 

2 Andrzej Wieczorek 
- Wiceprzewodniczący Komisji 

obecny 

3 Iwona Tyll 
 - SEKRETARZ Komisji 

 

obecna 

4 Łukasz Wachowiak nieobecny 

5 Michał Piechocki obecny 

6 Jerzy Springer obecny 

7 Irena Szewczykowska obecna 

8 Bogdan Fleming 
 

nieobecny 

 
 

 
 

Nieobecni członkowie Komisji: 
 

1. Bogdan Fleming 

2. Łukasz Wachowiak 

 

 

 Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 

1. Karolina Krenz – Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu 

2. Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR w Wągrowcu 

3. Anna Major – Wielkopolskie Izby Rolnicze 

4. Ewa Szczepaniak – Skarbnik Powiatu 
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1.     PORZĄDEK POSIEDZENIA KOMISJI: 
 
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji. 

1.2. Sytuacja finansowa placówek oświatowych za okres 9 miesięcy i potrzeby 

do końca 2022 roku. 

1.3. Opiniowanie materiałów na sesję. 

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 Edyta Owczarzak Dyrektor PCPR w Wągrowcu i omówiła 

projekt Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na te zadania w 2022 roku.  

Analiza stanu wykonania planu finansowego na dzień 5 września b.r., zgłoszone 

potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz brak 

zainteresowania samych osób niepełnosprawnych a także pracodawców wsparciem 

aktywizacji zawodowej środkami PFRON 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 326.481 zł; 

- środki finansowe  na  rehabilitację społeczną zwiększa się  o  kwotę 326.481 zł ,  

w tym na zadania: 

  1) dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych na podstawie 

odrębnych przepisów w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznawane osobom (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. c) zwiększa się   o kwotę 

129.481 zł; 

2) dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach 

rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. a) zwiększa się o kwotę  50.000 zł  

3) 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  132.000 zł; 

4) udziela się, ponad kwotę zobowiązań, dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej ( art. 35 a ust. 1 pkt.8) w wysokości 15.000 zł  

Pani Edyta Owczarzak omówiła również projekt uchwały w sprawie ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych treningowych utworzonych na terenie Powiatu Wągrowieckiego.  

Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą, pod opieką 

specjalistów, osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub 

wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu. W mieszkaniu chronionym 

treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie 

samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w 

integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego 

życia.  

Mieszkania chronione treningowe w Powiecie Wągrowieckim znajdujące się: 

1) w Wągrowcu przy ulicy Klasztornej 17/2 – 3 osobowe/ dwupokojowe o 

powierzchni całkowitej 73,9 m2; 

2) w Wągrowcu przy ul. Klasztornej 17/1- 1 osobowe/kawalerka  o powierzchni 

całkowitej  24,23 m2 

Mieszkania te prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Wągrowcu  w szczególności  dla pełnoletnich, usamodzielnianych wychowanków  

rodzinnej oraz instytucjonalnej  pieczy zastępczej, których wskazał Powiat 



Wągrowiecki jako miejsce osiedlenia się. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest 

pobytem odpłatnym dla  osób, których  dochód przekracza kryterium dochodowe.  

 Następnie głos zabrała Pani Anna Major i omówiła funkcjonowanie Rolniczych 

Izb Rolniczych. Pani Anna Majer jest Przewodniczącą Rady Powiatowej WIR w 

Wągrowcu a Pan Paweł Bydałek pełni funkcje kierownika biura w Wągrowcu przy ul. 

Grunwaldzkiej 30. Główne działania to współpraca z rolnikami. Pani Major określiła to 

że są tam gzie trzeba i nie trzeba. 

 W dalszej części posiedzenia głos zabrała Pani Karolina Krenz i omówiła 

sytuację finansową placówek oświatowych za okres 9 miesięcy i potrzeby do końca 

2022 roku. Plan wydatków bieżących 2022 wynosił 50 448 294,00zł natomiast braki 

bieżące to 973 542,00zł, różnica całkowita wynosi  8 122 903,00zł. Plan finansowy 

oświaty na 2022r. stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Protokołu. 

Pani Kierownik Karolina Krenz omówiła również wyniki rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki w roku szkolnym 

2022/2023 wg stanu na dzień 1 września 2022r., a informacja ta stanowi załącznik Nr 

2 do niniejszego Protokołu.  

Wg danych na dzień 1.09.2022r. do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych 

dla których Powiat Wągrowiecki jest organem prowadzącym przyjęto 1065 uczniów i 

tak do: 

➢ ZS Nr 1 w Wągrowcu – 523 uczniów 

➢ ZS Nr 2 w Wągrowcu – 246 uczniów 

➢ I LO w Wągrowcu – 198 uczniów 

➢ ZS w Gołańczy – 98 uczniów 

 

Na sam koniec głos zabrała Pani Ewa Szczepaniak, która omówiła zmiany w budżecie 

na 2022 rok oraz zmiany w WPF. Pani Skarbnik poinformowała również, że zostanie 

wprowadzona autopoprawka. 

 

Komisja wszystkie materiały zaopiniowała pozytywnie (6 głosów za) 

 

Na zakończenie Komisja zaopiniowała: 

➢ Protokół Nr 13/2022 z 25-07-2022r. pozytywnie – (6 głosów za). 

➢ Protokół Nr 14/2022 z 19-09-2022r. pozytywnie – (6 głosów za) 



 

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 
 

 

 


