RAPORT O STANIE
POWIATU WĄGROWIECKIEGO

Wągrowiec, 29.05.2019r.
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I. 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.

2

II. Finanse powiatu

Bilans z wykonania budżetu JST w 2018 roku

Plan wielkości budżetowych po zmianach na dzień 31.12.2018r. oraz ich wykonanie
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Przychody i rozchody

Wykonanie wydatków budżetu w 2018 roku z wyszczególnieniem grup wydatków

Realizacja dochodów ogółem w 2018 roku z wyszczególnieniem źródeł
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0
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Poziom zadłużenia Powiatu w latach 2011-2018
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Wydatki budżetu w 2018 roku
801 - Oświata i wychowanie
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
600 - Transport i łączność
750 - Administracja publiczna
852 - Pomoc społeczna
855 - Rodzina
853 - Polityka społeczna
754 - Bezpieczeństwo publiczne
851- Ochrona zdrowia
710 - Działalność usługowa
926 - Kultura fizyczna
921 - Dziedzictwo narodowe
757 - Obsługa długu publicznego
020 - Leśnictwo
700 - Gospodarka mieszkaniowa
755 - Wymiar sprawiedliwości
900 - Gospodarka komunalna
010 - Rolnictwo i łowiectwo
751 - Urzędy naczelnych organów
752 - Obrona narodowa
150 - Przetwórstwo przemysłowe
630 - Turystyka

25 459 333,06
12 929 016,33
11 951 656,54
8 747 547,58
6 884 306,59
5 502 890,48
4 467 380,18
4 227 856,29
2 622 098,73
1 934 939,41
1 849 923,07
539 567,81
392 227,42
340 173,76
284 712,15
184 410,81
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67 225,65
48 158,43
32 923,00
23 144,11
21 644,08
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III. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

1. Projekty zrealizowane w 2018 roku
Zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku wybrane zostały
zgodnie z zapisami Uchwały Nr 577/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 03 sierpnia
2017 roku w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2018 rok.
W 2018 roku zrealizowane zostały następujące zadania:
1. Zadanie duże:
- Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Runowo – Potulice. Kwota zadania
wyniosła 399 881,29 zł.
2. Zadanie średnie:
- Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1580P w m. Srebrna Góra.
Kwota zadania wyniosła 118 584,27 zł.
3. Zadania małe:
- Zakup i montaż aktywnych znaków D-6 (2 szt.) w m. Gołańcz ul. Lipowa. Kwota
zadania wyniosła 9 999,99 zł.
- Zakup i montaż aktywnego znaku STOP (1 szt.) w m. Rybowo. Kwota zadania
wyniosła 5 999,98 zł.
- Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika 2006 i młodszych.
Kwota zadania wyniosła 7 610,37 zł.
- Propagowanie walorów

przyrodniczych Powiatu Wągrowieckiego poprzez

doposażenie Bracholińskiej Ostoi. Kwota zadania wyniosła 9 688,32 zł.
- Aktywizacja sportowo - turystyczna mieszkańców Powiatu. Kwota zadania
wyniosła 8 832,78 zł.
2. Projekty wybrane w ramach głosowania do realizacji w 2019 roku
Zadania do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok wybrane zostały
zgodnie z zapisami Uchwały Nr 789/2018 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 02 sierpnia
2018 r. w sprawie wydatków finansowych z wydzielonej części budżetu Powiatu
Wągrowieckiego na 2019 rok.
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W 2019 roku zrealizowane zostały następujące zadania:
1. Zadanie duże:
- Remont drogi powiatowej nr 1605P odc. Potulice – Runowo w m. Potulice.
Wnioskowana kwota zadania wynosi 400 000,00 zł.
2. Zadanie średnie:
- Doposażenie ścieżki przyrodniczej i zaplecza Bracholińska Ostoja. Wnioskowana
kwota zadania wynosi 10 146,49 zł.
3. Zadania małe:
- Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” ul. Lipowa
w Gołańczy. Wnioskowana kwota zadania wynosi 10 000,00 zł.
- Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Chawłodno.
Wnioskowana kwota zadania wynosi 10 000,00 zł.
- Podniesienie świadomości w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego

poprzez

zastosowanie

Defibrylator

AED

oraz

zestawu

ratownictwa medycznego. Wnioskowana kwota zadania wynosi 10 000,00 zł.
- Propagowanie i aktywizacja turystyki krajoznawczej wśród mieszkańców
Powiatu. Wnioskowana kwota zadania wynosi 9 000,00 zł.
- Zakup znaków (1 kpl) aktywnych D-6 „przejście dla pieszych” w m. Czeszewo.
Wnioskowana kwota zadania wynosi 10 000,00 zł.

IV. Realizacja uchwał Rady Powiatu Wągrowieckiego w 2018 roku.

W 2018 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego podjęła 101 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 XXXIX sesji w dniu 31 stycznia 2018 roku,
podjęła 5 uchwał:
- Uchwałę nr XXXIX /293/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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Na podstawie przepisów związanych z organizacją i przeprowadzeniem kwalifikacji
wojskowej na terenie powiatu nastąpiło powierzenie zadania z zakresu administracji rządowej.
Dotyczyło ono zawierania i podpisywania w imieniu Wojewody Wielkopolskiego umów
zlecenia

z

zakładami

opieki

zdrowotnej,

lekarzami

prowadzącymi

indywidualne

specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz z psychologami na
przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych, oraz obserwacji
szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej.
Szczegółowy zakres zadania przyjętego przez Powiat Wągrowiecki do realizacji
określiło Porozumienie Nr ZK-VI.0031.30.2018.9 z dnia 5 lutego 2018 r. pomiędzy Wojewodą
Wielkopolskim a Powiatem Wągrowieckim.
- Uchwałę nr XXXIX /294/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
w sprawie powierzenia Miastu Poznań zadania z zakresu realizacji usług edukacyjnych
w ramach projektu „Gimnazjalista z Pasją-kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów
w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych”.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.
Na podstawie uchwały Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie został
objęty projektem pt. „Gimnazjalista z Pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów
w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt jest w trakcie realizacji. W 2018 roku
zostały zrealizowane zajęcia wyrównawcze dla uczniów w zakresie matematyki i fizyki oraz
zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne i fotograficzne.
- Uchwałę nr XXXIX /295/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wągrowieckiego na lata 20182032. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę nr XXXIX /296/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę nr XXXIX /297/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Uchwała zatwierdziła Program Kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej za 2017 rok,
który określał w szczególności: jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i okres objęty kontrolą,
zagadnienie wymagające kontroli, termin kontroli, stan prawny z zakresu kontroli, wskazówki
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metodyczne dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli oraz organizacje
i harmonogram przeprowadzenia kontroli.
Program kontroli realizowała komisja kontrolująca ZOZ w Wągrowcu zgodnie
z określonym w programie kontroli harmonogramem. Procedurę kontrolną zakończył protokół
z wystąpienia pokontrolnego, który został przedłożony radnym na sesji Rady Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XL sesji w dniu 28 lutego 2018 roku, podjęła 13
uchwał:
- Uchwałę nr XL /298/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji
w Wągrowcu wraz z informacją o stanie porządku i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim
za 2017 rok. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze
Rady.
Sprawozdanie zostało przyjęte. Streszczenie sprawozdania za 2018 rok znajduje się
w dalszej części raportu.
- Uchwałę nr XL /299/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Wągrowcu o stanie bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony
przeciwpożarowej za 2017 rok. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi
Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Sprawozdanie zostało przyjęte. Streszczenie sprawozdania za 2018 rok znajduje się
w dalszej części raportu.
- Uchwałę nr XL /300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy Miejskiej Wągrowiec.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała została zrealizowana. Dnia 26 marca 2018 r. została zawarta umowa
darowizny, objęta aktem notarialnym Nr Repertorium A.650/2018, sporządzonym przez
notariusz Alicję Trytt. Przedmiotem umowy darowizny były nieruchomości zajęte pod drogę
publiczną ul. Libelta w Wągrowcu.
- Uchwałę nr XL/301/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku
w sprawie darowizny na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec, nieruchomości położonej przy
ul. Kościuszki w Wągrowcu. Wydziałowi Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami.
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Uchwała została zrealizowana. Dnia 26 marca 2018 r. została zawarta umowa
darowizny, objęta aktem notarialnym Nr Repertorium A.650/2018, sporządzonym przez
notariusz Alicję Trytt. Przedmiotem umowy była nieruchomość na której zlokalizowany jest
„Pomnik Poległych w latach 1939-1945”.
- Uchwałę nr XL /302/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Powiatowego programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.
Przedmiotowa uchwała podjęta została w związku z koniecznością dostosowania
Programu do nowej struktury oświaty i objęcia programem stypendialnym uczniów szkół
ponadpodstawowych. Zaproponowano również możliwość nagrodzenia 10 najlepszych
zawodowo, czyli absolwentów, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie. Uchwała
nie została wykonana w związku z rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego
stwierdzającym jej nieważność.
- Uchwałę nr XL /303/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra
i Pawła w Łeknie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.
Udzielono dotacji celowej Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
w Łeknie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu
głównym w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap II” w kwocie
20.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%, dotacja została wykorzystana i rozliczona
w całości. Uchwała została wykonana.
- Uchwałę nr XL /304/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca
w Gołańczy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.
Udzielono dotacji celowej Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Gołańczy
na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym
p.w.

Świętego

Wawrzyńca

z

kościoła

parafialnego

pw.

Św.

Wawrzyńca
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w Gołańczy” w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%, dotacja została
wykorzystana i rozliczona w całości. Uchwała została wykonana.
- Uchwałę nr XL /305/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała
Archanioła w Mieścisku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu.
Udzielono dotacji celowej Parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła
w Mieścisku na realizację zadania pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego
polichromowanego stropu kościoła jedno przęsło nawy głównej Kościoła parafialnego pw. Św.
Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie 10.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 100%,
dotacja została wykorzystana i rozliczona w całości. Uchwała została wykonana.
- Uchwałę nr XL /306/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r.do dnia 30.06.2019r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Uchwała przekazana
została do realizacji Powiatowemu Urzędowi Pracy.
Projekt w trakcie realizacji, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane na 2018 rok,
tj. skierowano 68 osób na staże, udzielono 21 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
skierowano na szkolenia 27 osób. Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne po 30 roku życia,
które należą do co najmniej jednej z kategorii: kobiety, długotrwale bezrobotni,
niepełnosprawni, posiadający niskie kwalifikacje, osoby po 50 roku życia. Projekt jest
kontynuowany w roku 2019.
- Uchwałę nr XL /307/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2018r.do dnia 30.06.2019r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uchwała przekazana została do
realizacji Powiatowemu Urzędowi Pracy.
Projekt w trakcie realizacji, zrealizowano wszystkie zadania zaplanowane na 2018 rok,
tj. skierowano 75 osób na staże i 15 na bony stażowe, udzielono 45 dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, przeszkolono w ramach szkoleń grupowych 60 osób i w ramach
bonów szkoleniowych – 15 osób, 17 osób skierowano na zrefundowane stanowiska pracy.

11

- Uchwałę nr XL /308/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały nr II/9/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia

05 grudnia

2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki
Społecznej i Rynku Pracy, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej
Przewodniczącego. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu Biurze Rady.
W skład komisji powołany został Piotr Pałczyński. Wybrany został również jej
przewodniczącym.
- Uchwałę nr XL /309/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr II /8/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia
2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa
i Komunikacji, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
W skład komisji powołany został Stanisław Kida.
- Uchwałę nr XL /310/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2014 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 05 grudnia 2014
roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów
Wiejskich i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej
Przewodniczącego. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu Biurze Rady.
W skład komisji powołany został Stanisław Kida.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLI sesji w dniu 28 marca 2018 roku, podjęła 13
uchwał:
- Uchwałę nr XLI /311/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wągrowcu o stanie sanitarnym i sytuacji epidemiologicznej powiatu wągrowieckiego za rok
2017. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Sprawozdanie zostało przyjęte. Streszczenie sprawozdania za 2018 rok znajduje się
w dalszej części raportu.
- Uchwałę nr XLI /312/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
w sprawie zmiany w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwała została
przekazana do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała została
opublikowania w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3 kwietnia 2018, poz. 2910.
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Zmiana w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczyła likwidacji dotychczasowej
komórki organizacyjnej poradni nefrologicznej oraz rozszerzenia działalności leczniczej ZOZ
polegającej na utworzeniu Poradni Internistycznej, Poradni Pediatrycznej. Ponadto
dotychczasowe

stanowisko

Administratora

Bezpieczeństwa

Informacji

zastąpiono

stanowiskiem Inspektora Ochrony Danych. Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ celem
dalszej realizacji.
- Uchwałę nr XLI /313/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 roku. Uchwała przekazana
została do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Uchwałę zrealizowano zgodnie z jej treścią.
- Uchwałę nr XLI /314/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych
funkcjonujących w Powiecie Wągrowieckim, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała
została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 3 kwietnia 2018 r. poz. 2911.
Podjęcie niniejszej uchwały zostało podyktowane koniecznością doprecyzowania
zapisów dotyczących terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjnowychowawczych oraz terminu i sposobie rozliczenia wykorzystania dotacji zgodnie z art. 38
ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2203). Wzór wniosku o udzielenie dotacji otrzymał brzmienie określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór informacji miesięcznej stanowiącej podstawę
naliczania dotacji oraz rozliczenia otrzymanej części dotacji otrzymał brzmienie określone
w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Wzór rocznego rozliczenia dotacji otrzymał brzmienie
określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku 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 nie wniosły
uwag.
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Uchwała została wykonana. Niepubliczne jednostki systemu oświaty składają stosowne
wnioski i sprawozdania na wzorach określonych w niniejszej uchwale.
- Uchwałę Nr XLI /315/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wapno na
realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest -

nr OR.032.113.2018 z 8.05.2018r. Przyznana kwota 2 300 zł

wykorzystana została w 100%.
- Uchwałę Nr XLI /316/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Damasławek na
realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - nr OR.032.112.2018 z 8.05.2018r.. Przyznana kwota w wysokości 6 600
zł wykorzystana została w 99,6%.
- Uchwałę Nr XLI / 317/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie Wągrowiec na
realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - nr OR.032.109.2018 z 27.04.2018r. Przyznana kwota 14 900 zł
wykorzystana została w 72,6%.
- Uchwałę Nr XLI /318/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie

udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Gminie miejskiej

Wągrowiec na realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - nr OR.032.114.2018 z 28.06.2018r. Przyznana kwota w 8 300 zł
wykorzystana została w 96%.
- Uchwałę Nr XLI / 319/ 2018

Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Skoki
na realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
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Umowa o udzieleniu pomocy na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - nr OR.032.111.2018 z 22.05.2018r. Przyznana kwota 13 800 zł
wykorzystana została w 72,65%.
- Uchwałę Nr XLI /320/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku

w sprawie udzielenia przez Powiat Wągrowiecki pomocy finansowej Miastu i Gminie Gołańcz
na realizację zadania. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Umowa o udzieleniu pomocy finansowej na zadanie polegające na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest - nr OR.032.110.2018 z 2.07.2018r. Przyznana kwota 4 100 zł
wykorzystana została w 100%.
- Uchwałę Nr XLI /321/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Na podstawie uchwały przekazana została pomoc na dofinansowanie Poznańskiej Kolei
Metropolitarnej. Dzięki wsparciu zwiększona została częstotliwość kursowania pociągów na
linii Wągrowiec – Poznań i Poznań – Wągrowiec.
- Uchwałę Nr XLI /322/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLI /323/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 marca 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLII sesji w dniu 25 kwietnia 2018 roku, podjęła
9 uchwał:
- Uchwałę nr XLII /324/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej dla Powiatu Wągrowieckiego. Uchwałę
przekazano do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
Ocena zasobów pomocy społecznej została przyjęta.
- Uchwałę nr XLII /325/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Wapnie. Uchwałę przekazano do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie.
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Sprawozdanie zostało przyjęte.
- Uchwałę nr XLII /326/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Wągrowcu. Uchwałę przekazano do realizacji Powiatowemu Centrum Pomocy
Rodzinie.
Sprawozdanie zostało przyjęte.
- Uchwałę nr XLII /327/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu.
Umowa najmu Nr OR.032.120.2018 zawarta została w dniu 30 kwietnia 2018 roku
w Wągrowcu z Panem Marcinem Żurowskim, Panem Arunem Goelem i Panem Jackiem
Domagałą.
- Uchwałę nr XLII /328/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku,
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę i wychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi
Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 30 kwietnia
2018 r. poz. 3784.
Zgodnie z artykułem 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe Rada Powiatu
Wągrowieckiego określiła liczbę punktów każdemu kryterium postępowania rekrutacyjnego
dla kandydata niepełnoletniego i pełnoletniego oraz kryteria zapewniające jak najpełniejszą
realizację potrzeb wychowanków oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także dokumenty
niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
roku 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 nie wniosły
uwag. Uchwała została wykonana w 2018r. w procesie rekrutacji do Bursy Szkolnej nr 1
w Wągrowcu.
- Uchwałę Nr XLII /329/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie

delegowania dwóch radnych przez Radę Powiatu Wągrowieckiego do pracy

w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi
Spraw Obywatelskich i Zdrowia – Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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Na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym została utworzona Komisja
Bezpieczeństwa

i

Porządku,

której

zadaniem

jest

udzielanie

pomocy

Staroście

Wągrowieckiemu w realizacji jego zadań, wynikających ze zwierzchnictwa nad powiatowymi
służbami i strażą oraz zadań określonych w ustawach w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli.

Ustawodawca nałożył na Radę Powiatu

obowiązek delegowania dwóch radnych do pracy w tej komisji. Delegowani zostali: Krzysztof
Migasiewicz i Grzegorz Owczarzak.
- Uchwałę Nr XLII /330/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie powierzenia Gminie miejskiej Wągrowiec realizacji zadania Powiatu
Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach
zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Transportu
Publicznego.
W ramach w/w zadania miasto przyjęło do realizację zadanie powiatowe dotyczące
przebudowy ul. Lipowej w Wągrowcu, która jest drogą powiatową. Powiat zadeklarował
przekazanie środków na ten cel.
- Uchwałę Nr XLII /331/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLII /332/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLIII sesji w dniu 30 maja 2018 roku, podjęła
5 uchwał:
- Uchwałę nr XLIII /333/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku,
zmieniająca Uchwałę Nr XL/300/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 lutego 2018
r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na cele publiczne nieruchomości
stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego na rzecz Gminy miejskiej Wągrowiec.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi

Geodezji, Kartografii, Katastru

i Gospodarki Nieruchomościami.
Uchwała została zrealizowana. Dnia 2 października 2018 r. została zawarta umowa
zmieniająca umową darowizny, objęta aktem notarialnym Nr Repertorium A. 2194/2018,
sporządzonym przez notariusz Alicję Trytt. Zmiana dotyczyła zmiany wartości nakładów
inwestycyjnych poniesionych przez stronę darującą na ul. Libelta w Wągrowcu.
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- Uchwałę Nr XLIII /334/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/190/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie
zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pt. "Zakup
wyposażenia na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu” wnioskowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu do
współfinansowania ze środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi
Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Uchwałą skorygowano kwotę wkładu własnego zgodnie z wytycznymi Instytucji
Zarządzającej programem. 10% wkładu własnego musiało zostać zabezpieczone przez
Beneficjenta projektu.
- Uchwałę Nr XLIII /335/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie powołania Komisji doraźnej do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie raportu. Uchwała przekazana została
do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Uchwała dotyczyła powołania Komisji do dokonania oceny sytuacji ekonomicznofinansowej ZOZ w Wągrowcu za rok 2017 na podstawie raportu, który podlegał przekazaniu
do oceny podmiotowi tworzącemu przez Dyrektora jednostki do 31 maja 2018 roku i stanowił
podstawę do sporządzenia oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala. Komisja dokonała
oceny raportu i na tej podstawie dokument sytuacji ekonomiczni – finansowej został
przedłożony podczas sesji Rady Powiatu.
- Uchwałę Nr XLIII /336/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLIII /337/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 maja 2018 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLIV sesji w dniu 27 czerwca 2018 roku, podjęła
11 uchwał:
- Uchwałę nr XLIV /338/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku, w
sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Zespołu Opieki
Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Spraw
Obywatelskich i Zdrowia.
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Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Społeczną ZOZ, Rada Powiatu zatwierdziła
roczne sprawozdanie finansowe Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu za 2017 rok.
Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji.
- Uchwałę nr XLIV /339/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku, w

sprawie pokrycia straty netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Rada Powiatu Wągrowieckiego wyraziła zgodę na pokrycie straty netto za rok obrotowy
do wysokości nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. Powyższą uchwałę
przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji.
- Uchwałę nr XLIV /340/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,

w sprawie zmian w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia. Uchwała została
opublikowana w DZ. Urz. Woj. Wlkp. 4 lipca 2018 r. poz.5490.
Zmiana w statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej była konieczna w związku
z rozszerzeniem

działalności

leczniczej

ZOZ

polegającej

na

utworzeniu

Poradni

Diabetologicznej, Poradni Diabetologicznej dla Dzieci oraz Poradni Anestezjologicznej.
Powyższą uchwałę przekazano do ZOZ w Wągrowcu celem dalszej realizacji.
- Uchwałę nr XLIV /341/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół
i placówek

oświatowych

prowadzonych

przez

powiat

wągrowiecki

dodatków

do

wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw". Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury,
Sportu i Turystyki. Uchwała opublikowana została w DZ. Urz. Woj. Wlkp. 4 lipca 2018 r.
poz.5488 .
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2018 r. poz. 967) organ prowadzący jest zobowiązany określić regulamin wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, który podlega uzgodnieniu
z nauczycielskimi związkami zawodowymi. Na podstawie art.76 pkt 25 ustawy z dnia
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017r., poz. 2203 z późn.
zm.) uchylony został art. 54 ust. 1-4 oraz ust. 6 -8 ustawy Karty Nauczyciela regulujący dodatek
mieszkaniowy dla nauczycieli. W związku z tym dotychczasową treść uchwały należało
dostosować do wprowadzonych zmian.
Uchwała została uzgodniona ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r.
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poz. 967) oraz poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 nie wniosły uwag.
Uchwała została wykonana. Dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany w szkołach.
- Uchwałę Nr XLIV /342/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie określenia zasad rozliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad
udzielania i rozmiaru obniżek w obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i kształcenia
na odległość oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie
zaocznej i w kształceniu na odległość, a także określenie tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczycieli szkół

i placówek niewymienionych w ust. 3 art. 42 Karty

Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców
zawodowych. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki. Uchwała opublikowana została w DZ. Urz. Woj. Wlkp. 4 lipca 2018 r. poz.5489.
Zgodnie z art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych oraz art. 42 ust. 7 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela, organ prowadzący jest zobowiązany określić zasady rozliczania
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; zasady udzielania i rozmiar
obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,
o których mowa w ust. 3 Karty Nauczyciela oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a Karty Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie
w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli
kształcenia na odległość, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość,
a ponadto tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, pedagogów, psychologów,
logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli
zatrudnionych w PPP, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin. Niniejsza uchwała
uwzględniła zmiany, które na mocy art. 76 pkt 22 lit. d w związku z art. 147 pkt 3 ustawy
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o finansowaniu zadań oświatowych weszły w życie z dniem 1 września 2018 r. Z dniem
1 września

2018

roku

ustawowo

uregulowano

zasady

przydzielania

godzin

ponadwymiarowych dyrektorom i wicedyrektorom korzystającym z obniżonego tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz uregulowano zasady ustalania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Do 31 sierpnia 2018 r. te sprawy regulowała dotychczasowa uchwała.
Ponadto w związku art. 76 pkt 22 lit d ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, nie może
przekraczać 22 godzin. W dotychczasowej uchwale Rady Powiatu Wągrowieckiego wymiar
ten wynosi 26 godzin i został obniżony z dniem 1 września 2018 roku w celu dostosowania do
zapisów ustawowych. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez związki zawodowe
oraz poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 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 nie wniosły uwag.
Uchwała została wykonana. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych
zatrudnionych w szkołach i placówkach, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć wynosi 22 godzin.
Dyrektorzy, wicedyrektorzy nie mają przydzielonych godzin ponadwymiarowych.
- Uchwałę Nr XLIV /343/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Wągrowieckiego spółkom
wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Uchwałą
przekazana została do realizacji Wydziałowi Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
Uchwała została opublikowana w DZ. Urz. Woj. Wlkp. 4 lipca 2018 r. poz.5491.
Zawarto 4 umowy o udzieleniu dotacji Spółkom wodnym na łączną kwotę 40 000 zł.
Przyznane środki wykorzystano w 100%.
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- Uchwałę Nr XLIV /344/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Wągrowieckiego za 2017 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
- Uchwałę Nr XLIV /345/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu
- Biurze Rady.
Absolutorium zostało udzielone.
- Uchwałę Nr XLIV /346/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie

ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego. Uchwała

przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu.
Zmniejszenie wynagrodzenia związane było ze zmianą przepisów prawa w tym
zakresie.
- Uchwałę Nr XLIV /347/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLIV /348/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 czerwca 2018 roku,
w sprawie uchylenia uchwały nr XLII/330/2018 w sprawie powierzenia Gminie miejskiej
Wągrowiec realizacji zadania Powiatu Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka
ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku
do ul. Lipowej w Wągrowcu”. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Rozwoju,
Inwestycji i Transportu Publicznego.
Miasto Wągrowiec poinformowało powiat o braku otrzymania dofinansowania
zewnętrznego na realizację w/w zadania i o odstąpieniu od jego realizacji w 2018 roku.
W związku z tym podjęto w/w uchwałę.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLV sesji w dniu 25 lipca 2018 roku, podjęła
5 uchwał:
- Uchwałę nr XLV /349/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki w zakresie
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 6,11,16,18,31,33,45,52 i 58 w powiecie
wągrowieckim na lata 2018-2022”. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi
Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
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Głównym celem programu była 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, brodawki narządów płciowych,
nowotwory głowy i szyi. Na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2018r. I dawkę szczepionki
otrzymały 202 dziewczynki z rocznika 2005.
- Uchwałę nr XLV /350/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu
na podstawie raportu. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Spraw
Obywatelskich i Zdrowia.
Powołana Komisja doraźna do dokonania oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu na podstawie przedłożonego Raportu wystawiła
ogólną ocenę negatywną, która wynika z: osiągniętej w znacznym stopniu straty przez ZOZ za
2017r. , niskiej oceny punktowej – 10 pkt. na 70 możliwych, tj. 14%, braku wyraźnej poprawy
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej w perspektywie kolejnych 3 lat, wprowadzania
zmian w funkcjonowaniu służby zdrowia, które nie gwarantują stabilności ekonomicznofinansowej.
- Uchwałę Nr XLV /351/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Uchwała
została przekazana do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu.
Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.182.2018 zawarta została w dniu 31 lipca
2018 roku w Wągrowcu z Panem Marcinem Żurowskim prowadzącym Prywatny
Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, Kicin, ul. Pod Lasem, nr 10, 62- 004 Czerwonak,
NIP: 9720239171, REGON 570266067.
- Uchwałę Nr XLV /352/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej nalata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLV /353/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 lipca 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLVI sesji w dniu 26 września 2018 roku, podjęła
6 uchwał:
- Uchwałę nr XLVI /354/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej
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ewidencji zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała została
przekazana do realizacji Wydziałowi

Oświaty, Kultury i Sportu. Uchwałą została

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2 października 2018 roku, poz. 7381.
Uchwała została wykonana. Na podstawie uchwały w 2019 roku Zarząd Powiat
Wągrowiecki ogłosił nabór wniosków w roku 2019 na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zarząd uchwałą powołał komisję opiniującą wnioski. Komisja dokonała oceny wniosków
według przyjętych kryteriów. Komisja przedłożyła Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego
wykaz zawierający zestawienie pozytywnie przez nią zaopiniowanych wniosków. Dotacje
przyznała Rada Powiatu Wągrowieckiego na wniosek Zarządu Powiatu. W 2019 dotacje
otrzymała:
-

Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie

pn.: „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła jedno przęsło
nawy głównej kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku” w kwocie
10.000,00 zł
- Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie pn.:
„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy Ołtarzu Głównym z kościoła pod wezwaniem św.
Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie- Etap III” w kwocie 30.000,00 zł.
- Uchwałę nr XLVI /355/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2020r.
projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020. Uchwała została przekazana
do realizacji Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
Uchwała nie była realizowana w 2018 roku (założony okres – lata 2019 – 2020).
- Uchwałę Nr XLVI /356/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
zmieniająca uchwałę Nr XLI/313/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzaju
zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na te zadania w 2018 roku. Uchwała została przekazana do realizacji
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
Zadania i środki zostały rozdysponowane zgodnie z zapisami uchwały.
- Uchwałę Nr XLVI /357/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/323/2018 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie udzielenia
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pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu. Uchwała została przekazana do realizacji
Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Zmieniona uchwała doprecyzowała kwoty wsparcia na poszczególne lata. Zmiana
wynikała z opinii RIO oraz pisma Województwa Wielkopolskiego.
- Uchwałę Nr XLVI /358/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLVI /359/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 września 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na XLVII sesji w dniu 30 października 2018 roku,
podjęła 8 uchwał:
- Uchwałę nr XLVII /360/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie: „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2019 rok”. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich
i Zdrowia.
Program w szczególności sprzyjał 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 przyznano dotację w wysokości
103.269,20 zł, natomiast w trybie pozakonkursowym tzw. „Małe granty” przyznano kwotę
w wysokości 30.000 zł.
- Uchwałę nr XLVII /361/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Uznano skargę za bezzasadną.
- Uchwałę nr XLVII /362/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu. Uchwała została opublikowana
w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 7 listopada 2018 r.poz.8708.
Zmiany w statucie dotyczyły dostosowania go do zmian przepisów prawa.
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- Uchwałę nr XLVII /363/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Pomieszczenia. Uchwała
została przekazana do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu.
Umowa najmu pomieszczenia Nr OR.032.269.2018 zawarta została w dniu
31 października 2018 roku w Wągrowcu z NZOZ Zakładem Opieki Długoterminowej
„PROSPERUS” Izabella Szyszka, z siedzibą w Komornikach os. Zielone Wzgórze 3B, 62-052
Komorniki reprezentowanym przez Panią Izabellę Szyszkę.
- Uchwałę Nr XLVII /364/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr XLVII /365/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do
realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę nr XLVII /366/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, 2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego.
Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu.
Umowa najmu lokalu użytkowego Nr OR.032.292.2018 zawarta została w dniu
27 listopada 2018 roku w Wągrowcu z Panem Jackiem Żakiem prowadzącym Specjalistyczny
Gabinet Lekarski Jacek Żak z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kupały 1, 61-614 Poznań, NIP:
9720313217, REGON 301519864.
- Uchwałę Nr XLVII /367/ 2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2018
roku, w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie udziałów Powiatu Wągrowieckiego
w Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o. bez wynagrodzenia”. Uchwała
została przekazana do realizacji Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego.
Uchwała została podjęta w związku z podjęciem decyzji o likwidacji Wielkopolskiej
Agencji Zarządzania Energią Sp. z o.o.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na I części sesji w dniu 19 listopada 2018 roku,
podjęła 11 uchwał:
- Uchwałę nr I /1/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Przewodniczącą Rady została Małgorzata Osuch.
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- Uchwałę nr I /2/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Wiceprzewodniczącymi Rady zostali: Krystyna Urbańska oraz Andrzej Banaszyński.
- Uchwałę nr I /3/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie wyboru Starosty Wągrowieckiego. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Starostą Wągrowieckim został Tomasz Kranc.
- Uchwałę nr I /4/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie wyboru Wicestarosty. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi
Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Wicestarostą został Michał Piechocki.
- Uchwałę nr I /5/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała przekazana została
do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Członkami Zarządu zostali: Jerzy Springer, Andrzej Wieczorek oraz Robert Woźniak.
- Uchwałę nr I /6/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Obszarów Wiejskich
i Strategii Rozwoju Powiatu, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej
Przewodniczącego. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu Biurze Rady.
Powołano komisje w składzie: Wiesław Ewertowski - Przewodniczący, Andrzej
Wieczorek, Iwona Tyll, Bogdan Fleming, Łukasz Wachowiak, Jerzy Springer, Michał
Piechocki.
- Uchwałę nr I /7/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki, określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Powołano komisję w składzie: Michał Liske - Przewodniczący, Krystyna Urbańska,
Justyna Michalska, Piotr Kaczmarek, Małgorzata Osuch, Robert Woźniak, Michał Piechocki,
Andrzej Wieczorek.
- Uchwałę nr I /8/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji,
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określenia przedmiotu jej działania oraz wyboru jej Przewodniczącego. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Powołano komisję w składzie: Grzegorz Bałdyga – Przewodniczący, Krystyna
Urbańska, Piotr Kaczmarek, Wiesław Ewertowski, Andrzej Banaszyński, Leszek Zdrzałka,
Jerzy Springer, Tomasz Kranc.
- Uchwałę nr I /9/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej
i Rynku Pracy określenia przedmiotu jej

działania oraz wyboru jej Przewodniczącego.

Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Powołano komisję w składzie : Iwona Tyll – Przewodnicząca, Halina Sobota, Grzegorz
Bałdyga, Małgorzata Osuch, Andrzej Banaszyński, Tomasz Kranc, Leszek Zdrzałka, Irena
Szewczykowska, Robert Woźniak, Bogdan Fleming.
- Uchwałę nr I /10/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej
Przewodniczącego. Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu Biurze Rady.
Powołano komisję w składzie: Justyna Michalska- Przewodnicząca, Michał Liske,
Halina Sobota, Łukasz Wachowiak.
- Uchwałę nr I /11/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 listopada 2018 roku,
w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Starosty Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Wynagrodzenie wypłacane było zgodni z zapisami uchwały.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na II sesji w dniu 28 listopada 2018 roku, podjęła
6 uchwał:
- Uchwałę nr II /12/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Powołano komisję w składzie: Piotr Kaczmarek- Przewodniczący, Leszek Zdrzałka,
Irena Szewczykowska, Iwona Tyll.
- Uchwałę nr II /13/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego do wystawiania
poleceń wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Powiatu Wągrowieckiego. Uchwała
przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
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Polecenia wyjazdu służbowego wystawia Andrzej Banaszyński, w razie jego
nieobecności Krystyna Urbańska.
- Uchwałę nr II /14/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych
obiektów pływających w 2019 roku. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi
Komunikacji. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 4 grudnia 2018r.,
poz.9492.
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób
przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1482) uchwała podejmowana
jest corocznie celem realizacji zadania własnego powiatu polegającego na usuwaniu statków
lub innych obiektów pływających oraz prowadzeniu strzeżonego portu lub przystani.
Uchwała ustala wysokość opat 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.
Nie toczy się żadne postępowanie nadzorcze.
- Uchwałę nr II /15/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i przechowywanie pojazdów w 2019
roku. Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Komunikacji. Uchwała została
opublikowana w Dz. Urz. Woj. Wlkp. 4 grudnia 2018r., poz.9491.
Zgodnie z art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2018r., poz. 1990) uchwała podejmowana jest corocznie celem sprawnej realizacji
zadania własnego powiatu polegającego na usuwaniu i przechowywaniu pojazdów usuniętych
z drogi. Uchwała ustala wysokość opłat za usuwanie i przechowywanie na parkingach
strzeżonych wyznaczonych przez Starostę pojazdów usuniętych z drogi. Realizacja uchwały
polega na zastosowaniu opłat w przypadku odebrania pojazdu przed upływem 3 miesięcy od
dnia jego usunięcia, jak i do pojazdów nie odebranych w rzeczonym terminie – przepadek
pojazdu na rzecz Powiatu.
Dnia 05 lutego 2019r. Prokuratura Rejonowa w Wągrowcu pismem nr PR 035.12.2018
wystąpiła o nadesłanie obowiązującej uchwały oraz umów zawartych w celu realizacji uchwały.
- Uchwałę nr II /16/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie: zatwierdzenia Programu naprawczego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Uchwala została przekazana do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Zarząd Powiatu dokonał oceny programu naprawczego na podstawie własnego Arkusza
oceny. Analizie poddano szczególnie poprawę sytuacji ekonomiczno-finansowej ZOZ
29

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 II /17/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 listopada 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
Rada Powiatu Wągrowieckiego na III sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku, podjęła
9 uchwał:
- Uchwałę nr III /18/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Plan pracy został przyjęty i realizowany przez Komisję.
- Uchwałę nr III /19/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
Uchwała przekazana została do realizacji Wydziałowi Organizacyjnemu - Biurze Rady.
Delegatem wybrany został Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc.
- Uchwałę nr III /20/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie upoważnienia do dokonania kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu.
Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
Rada Powiatu Wągrowieckiego jest zobligowana do wydania upoważnienia do
dokonania

kontroli

w

Zespole

Opieki

Zdrowotnej

w

Wągrowcu,

wynikającego

z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie sposobu i trybu kontroli
podmiotów leczniczych § 6 ust.2.
- Uchwałę nr III /21/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie określenia liczby przedstawicieli Powiatu Wągrowieckiego w Radzie Społecznej
przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. Uchwała została przekazana do realizacji
Wydziałowi Spraw Obywatelskich i Zdrowia.
W związku z upływem kadencji Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu, Rada Powiatu Wągrowieckiego określa liczbę członków - przedstawicieli
Powiatu w Radzie Społecznej.
- Uchwałę nr III /22/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie

powierzenia

Gminie

miejskiej

Wągrowiec

realizacji

zadania

Powiatu

Wągrowieckiego dotyczącego przebudowy odcinka ulicy Lipowej w Wągrowcu w ramach
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zadania pn. „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku do ul. Lipowej w Wągrowcu”.
Uchwała została przekazana do realizacji Wydziałowi Rozwoju, Inwestycji i Transportu
Publicznego.
Powierzono miastu Wągrowiec realizację zadania powiatowego polegającego na
przebudowie odcinka ul. Lipowej w Wągrowcu.
- Uchwałę Nr III /23/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2032. Uchwała przekazana
została do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr III /24/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Uchwała przekazana została do realizacji
Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr III /25/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032. Uchwała przekazana została
do realizacji Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu.
- Uchwałę Nr III /26/2018 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 19 grudnia 2018 roku,
w sprawie

uchwały budżetowej na 2019 rok. Uchwała przekazana została do realizacji

Wydziałowi Finansów - Skarbnikowi Powiatu. Uchwała została opublikowana w Dz. Urz. Woj.
Wlkp. 21 stycznia 2019 r.poz.884.

V. Strategie, programy i polityki realizowane w 2018 roku:
a) Starostwo Powiatowe w Wągrowcu:
- Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego
Strategia przyjęta została uchwałą Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXVIII/139/2001
z dnia 8 marca 2001r. w sprawie Strategii Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego, z późn.
zmianami. Strategia Rozwoju Powiatu Wągrowieckiego wskazuje strategiczne kierunki działań
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego w perspektywie 15-20 lat. Jej skuteczna realizacja
zależy – w dużej mierze – od czynników obiektywnych, a więc sytuacji makroekonomicznej.
Nie bez znaczenia jest jednak determinacja oraz systematyczne i skoordynowane działanie
samorządu wojewódzkiego, powiatowego, samorządów gminnych, a także włączenie się w ten
proces organizacji społecznych i zawodowych, przedsiębiorców, rolników oraz instytucji tzw.
otoczenia biznesu. Każdego roku opracowywany jest dokument badający stopień realizacji
strategii.
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- 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 2020 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 do przekazywania dotacji w transzach
przez okres 3 lat, do 2020 roku. Wysokość pierwszej transzy wyniosła 13 191,00 zł, druga to
39 570,00 zł, trzecia – 39 570,00 zł. Łącznie w 2018 roku przekazano 92 331,00 zł. W lipcu
2018 roku wpłynęło do Starostwa pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego
Jankowiaka wraz z dołączoną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Marszałek
zwrócił się w piśmie o zmianę uchwały i podpisanie aneksu do umowy. Na podstawie
powyższego pisma zmieniono uchwałę i podpisano aneks zmieniający wysokość transz w 2019
i 2020 roku. Zmieniona uchwała została podjęta na okres 3 lat, tak jak przewiduje umowa
i aneks.
- Powiatowy Program Wspierania uczniów uzdolnionych
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.
Uchwalony przez radę powiatu, program stwarza możliwość udziału naszej młodzieży,
naturalnie na koszt powiatu, w różnych zajęciach, pozalekcyjnych, pozaszkolnych czy też
w projektach edukacyjnych organizowanych przez wyższe uczelnie.
Na realizację programu zabezpieczono w budżecie na 2018 rok 45 000 zł, wydatkowano
zaś 43 400 zł (84 osoby).
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W minionym roku szkolnym nagrody starosty wągrowieckiego otrzymało 10 uczniów
w łącznej kwocie 6 700 zł.
Nagrody finansowe otrzymała dziesiątka maturzystów z najwyższymi wynikami
z egzaminu maturalnego. Przyznał je Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.
W 2018 roku przyznano również stypendia starosty za wybitne i bardzo dobre wyniki
w nauce oraz z a wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w łącznej kwocie
36 700 zł (73 uczniów)
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- Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych
Nazwa

Krótki opis dotyczący realizacji w

projektu / programu

2018r.

Cyfryzacja powiatowych zasobów
geodezyjnych i kartograficznych
powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego,
Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego

W ramach zamówienia publicznego
wyłoniono wykonawcę na skanowanie
zasobów geodezyjnych i dostawy baz
GESUT powiatów: Złotowskiego i
Wągrowieckiego. Nie udało się wyłonić
wykonawcy dla powiatów:
Czarnkowsko-Trzcianeckiego i
Pilskiego.

Wskaźniki

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

Wdrożenie bazy GESUT i
skanowanie zasobów geodezyjnych;

- Elektroniczna dokumentacja medyczna
Nazwa

Krótki opis dotyczący realizacji w

projektu / programu

2018r.

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

Opłacono Inżyniera Kontraktu na 2018
rok, dostarczono urządzenia dostępowe,
systemy operacyjne klienckie, drukarki i
skanery

Cele

Wskaźniki

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

W wyniku realizacji projektu wszystkie
podmioty lecznicze dysponować będą
infrastrukturą techniczną umożliwiającą
bezpieczne wytwarzanie, przetwarzanie,
przechowywanie
i wymianę Elektronicznej Dokumentacji
Medycznej (oraz innych elektronicznych
dokumentów medycznych,
przekraczających swoim zakresem EDM,
co obejmuje również dokumenty
zawierające meta dane takie jak obrazy,
filmy, instrukcje, inne dokumenty związane
z działalnością leczniczą);
projekt przyczyni się od wyrównania szans
wszystkich jego uczestników we
wdrażaniu, realizacji i korzystaniu z usług
elektronicznych, związanych z EDM oraz
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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 ich doposażanie
w zasoby infrastruktury sprzętowej
realizujące usługi systemowe;
Zbudowanie i eksploatacja usługi
uwierzytelniania i autoryzacji
dostępu do zasobów środowisk IT
podmiotów leczniczych;

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.

- Dzienny Dom Opieki Medycznej
Nazwa

Krótki opis dotyczący realizacji

projektu / programu

w 2018r.

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

Rozbudowa Zakładu Opiekuńczo
Leczniczego przy szpitalu w
Wągrowcu na potrzeby działania
Dziennego Domu Opieki
Medycznej

Cele

Wskaźniki

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

Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z
niepełnosprawnościami; Liczba
utworzonych obiektów w lokalnej
społeczności – Dzienny Dom Opieki
Medycznej; Liczba niesamodzielnych
osób starszych doświadczających
wykluczenia społecznego;
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- Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Nazwa
projektu / programu
Własna firma kluczem do sukcesu –
dotacje dla mieszkańców Powiatu
Wągrowieckiego

Krótki opis dotyczący realizacji
w 2018r.
Przeprowadzenie rekrutacji
uczestników projektu spośród
złożonych formularzy; szkolenie
uczestników w zakresie
przygotowania do prowadzenia
działalności gospodarczej;
przyznanie dotacji 40
uczestnikom; wspieranie
uczestników w prowadzeniu
działalności gospodarczej;

Wskaźniki

Cele
Poprawa rynku pracy i
przedsiębiorczości w powiecie,
szczególnie kobiet, osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych,
zamieszkujących obszary wiejskie;
uruchomienie i prowadzenie 40
nowych działalności gospodarczych
przez osoby bezrobotne i bierne
zawodowo w wieku powyżej 30 lat;

Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej w programie;
liczba osób objętych wsparciem aktywizacji
zawodowej w programie; Liczba usług
rozwojowych skierowanych do
przedsiębiorstw powstałych w ramach
programu; liczba osób objętych
specjalistycznym doradztwem
indywidualnym; liczba osób, która
otrzymała bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gosp.; liczba osób które
otrzymały wsparcie finansowe przez 6/12
miesięcy prowadzenia działalności
gospodarczej.
Łącznie przyznano 40 dotacji na kwotę
1 000 000,00 zł.

- Powiatowy program ochrony środowiska
Nazwa
projektu / programu
Program ochrony
środowiska

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.
Organizacja konkursów ekologicznych – zakup nagród dla laureatów
(13 600zł)
Opracowano uproszczone plany urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa na pow. 197 ha (teren gminy Wągrowiec, Skoki)
Zatwierdzenie uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa (dotyczy lasów o pow. 510,68 ha - teren gminy
Gołańcz, Damasławek, Wapno Wągrowiec)

Cele

Wskaźniki

Podnoszenie świadomości
ekologicznej mieszkańców
Powiatu
Realizacja obowiązku nałożonego
na Starostę ustawą o lasach
Realizacja obowiązku nałożonego
na Starostę ustawą o lasach
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Dofinansowano odstrzał 924 lisów w celu zachowania równowagi
biologicznej Zaplanowano 19650zł wykonano 13860 zł

Program usuwania azbestu

Dotacje dla spółek wodnych w celu właściwego utrzymania i konserwacji
urządzeń melioracyjnych (40 000zł)
Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i
ochroną powierzchni ziemi polegających na usuwaniu wyrobów
zawierających azbest zgodnie gminnymi programami usuwania azbestu.
Zaplanowano 50 000zł
Wydatkowano 41 839 zł
Usunięto 350,6 Mg wyrobów zawierających azbest

Redukcja drapieżnika w celu
zachowania równowagi
biologicznej
Właściwa gospodarka wodna na
gruntach zmeliorowanych
Usunięcie wyrobów zawierających
azbest

70%

83%

- Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi
Nazwa
projektu/ programu
Roczny program współpracy
Powiatu Wągrowieckiego
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2018
rok

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.
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.
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

Cele
Celem głównym programu jest
kształtowanie demokratycznego
ładu w środowisku
lokalnym poprzez budowanie
i umacnianie partnerstwa między
administracją publiczną i
organizacjami
pozarządowymi.

Wskaźniki
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów
ofert –
2 konkursy ofert:
I konkurs ofert został ogłoszony 16 listopada
2017r. a jego ostateczne rozstrzygnięcie
nastąpiło 11 stycznia 2018r.,
II konkurs ofert został ogłoszony 11 stycznia
2018r. a jego ostateczne rozstrzygnięcie
nastąpiło 22 lutego 2018r.
2. Liczba ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert, w tym liczba organizacji
- w I konkursie ofert wzięły udział 22
organizacje pozarządowe, które złożyły
łącznie 36 ofert.
- w II konkursie ofert wzięło udział 21
organizacji pozarządowych, które złożyły
łącznie 38 ofert.
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wyrażających wolę współpracy w działaniach
na rzecz Powiatu Wągrowieckiego
i jego mieszkańców.
W programie wskazano formy, zasady i zakres
współpracy organów powiatu
z organizacjami pozarządowymi
w wymiarze finansowym
i niefinansowym,
a także priorytety zadań, których realizacja
związana będzie z udzieleniem dotacji.
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z
późn. zm.) umożliwia organizacjom
pozarządowym oraz uprawnionym podmiotom
otrzymywanie dotacji w trybie
pozakonkursowym- tzw. „małe granty”.

3. Liczba zawartych umów na realizację
zadania publicznego, w tym liczba organizacji
- w trybie konkursowym i pozakonkursowym
złożono łącznie 74 oferty, z których
dofinansowano 30 zadań o charakterze
powiatowym.
4. Liczba ofert wspólnych złożonych przez
organizacje
- nie złożono ofert wspólnych
5. Liczba ofert złożonych
w trybie pozakonkursowym tzw. „małych
grantów”, w tym liczba organizacji
- 8 organizacji pozarządowych złożyło łącznie
14 ofert.
9. Liczby projektów aktów prawa miejscowego
konsultowanych z organizacjami
pozarządowymi
- w 2018 roku skonsultowano 11 projektów
aktów prawa miejscowego.

- Program profilaktyki HPV
Nazwa
projektu/ programu
„Program profilaktyki
w zakresie zakażeń
wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV typ 6,
11, 16, 18, 31, 33, 45,
52 i 58 w powiecie
wągrowieckim na lata
2018-2022”.

Krótki opis dotyczący realizacji w
2018r.
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, 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

Cele

Wskaźniki

Uwagi

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 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

1. W 2018 roku zaszczepiono 202
dziewczynki z rocznika 2005
(I dawka).

Szczepienia
przeciw
wirusowi
brodawczaka
ludzkiego HPV,
zostały
przeprowadzone
przez firmę
„Edictum” Sp.
z.o.o z Poznania
w gabinetach
pielęgniarek
szkolnych w
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sąsiednich samorządach pod względem
wykonywanych szczepień wynosi ok. 5060%.

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.

powiecie
wągrowieckim.

- Promocja zdrowia
Nazwa
projektu/ programu
Promocja i ochrona zdrowia

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.
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. Wykłady poświęcone zagadnieniom z zakresu
profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy
przeprowadzone w placówkach oświatowych na
terenie powiatu wągrowieckiego.
4. Spektakle teatralne w ramach programu
profilaktyczno – teatralnego przedstawione przez
Teatr „Kurtyna” z Krakowa. Główną tematyką
przedstawień były: narkotyki, alkohol oraz przemoc
i agresja występująca w szkole i rodzinie.
5. Organizowanie lub współorganizowanie badań
mamograficznych.

Cele
Propagowanie wśród
mieszkańców powiatu
wągrowieckiego działań
z zakresu promocji
i ochrony zdrowia.

Wskaźniki
1. Liczba wykładów poświęconych
zagadnieniom z zakresu profilaktyki raka
piersi oraz raka szyjki macicy
- odbyły się 3 wykłady.
2. Liczba placówek medycznych
działających na terenie powiatu
wągrowieckiego.
- w 2018 roku na terenie Powiatu
Wągrowieckiego działało 88 placówek
medycznych.
3. Liczba oddanej krwi podczas
przeprowadzonych akcji krwiodawstwa
– w 2018 roku podczas 3 akcji
krwiodawstwa łącznie oddano 46,776
litrów krwi.
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6. Organizowanie akcji honorowego oddawani krwi.
7. Konkursy realizowane przy współpracy z :
 Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Wągrowcu,
 Powiatową Komendą Policji
w Wągrowcu,
 ze szkołami z terenu powiatu
wągrowieckiego.

-

Pomoc prawna

Nazwa
projektu/ programu
Nieodpłatna Pomoc Prawna w
Powiecie Wągrowieckim

Krótki opis dotyczący realizacji
w 2018r.
Nieodpłatna Pomoc Prawna jest
zadaniem zleconym
z zakresu administracji rządowej,
realizowanym przez Powiat
Wągrowiecki
w porozumieniu z Gminami:
Damasławek, Gołańcz, Mieścisko,
Skoki, Wapno, Miasto i Gmina
Wągrowiec.
W ramach systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej w powiecie
wągrowieckim funkcjonowały trzy
Punkty Nieodpłatnej Pomocy
Prawnej:
1. W punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej nr 1 porady prawne udzielane
były przez radców prawnych na
podstawie umów zawartych z
Powiatem Wągrowieckim.
2. W punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej nr 2 porady prawne udzielane

Cele

Wskaźniki

Nieodpłatna pomoc prawna
obejmowała:
1. Poinformowanie osoby uprawnionej o
obowiązującym stanie prawnym,
o przysługujących jej uprawnieniach lub
o spoczywających na niej obowiązkach.
2. Wskazanie osobie uprawnionej
sposobu rozwiązania jej problemu
prawnego.
3. Udzielenie pomocy
w sporządzeniu projektu pisma w
sprawach, o których mowa
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się
postępowaniu przygotowawczym lub
sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
4. Sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika

1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów
ofert – 1 konkurs.
2. Liczba ofert złożonych w otwartym
konkursie ofert ogłoszonym
15 listopada 2018r., w tym liczba organizacji:
- wpłynęły 4 oferty na realizację zadania
publicznego – prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej,
- wpłynęły 2 oferty na realizację zadania
publicznego – prowadzenie punktu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Liczba ofert złożonych w otwartym konkursie
ofert ogłoszonym 16 listopada 2017r., w tym
liczba organizacji:
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były przez adwokatów na podstawie
umów zawartych z Powiatem
Wągrowieckim.
3. W punkcie nieodpłatnej pomocy
prawnej nr 3 porady prawne udzielane
były przez organizację pozarządową
wyłonioną w drodze konkursu ofert na
podstawie umowy zawartej z
Powiatem Wągrowieckim.

z urzędu w postępowaniu sądowym lub
ustanowienie adwokata, radcy
prawnego, doradcy podatkowego lub
rzecznika patentowego
w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
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.

- wpłynęło 7 ofert na realizację zadania
publicznego – prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji
prawnej.
3. Liczba ofert wspólnych złożonych przez
organizacje – nie wpłynęły oferty wspólne.
4. Beneficjenci (osoby uprawnione do
skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej)
– udzielono łącznie w 2018r. nieodpłatnej
pomocy prawnej 597 osobom, w tym 250 w
punktach NPP prowadzonych przez
organizacje pozarządową.

- Rozwój szkół i kompetencji kluczowych
Nazwa
projektu/ programu
„Wsparcie kadry JST
w zarządzaniu
oświatą w
województwie
wielkopolskim,
ukierunkowane na
rozwój szkół i
kompetencji
kluczowych
uczniów”.

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.

Cele

Wskaźniki

Szkolenia w ramach projektu składały się z 5
modułów szkoleniowych. Każdy moduł
szkoleniowy trwał 3 dni i obejmował ok. 21
godzin dydaktycznych. W ramach szkoleń,
pomiędzy modułami, uczestnicy wykonywali
zadania w swoich macierzystych jednostkach
(zadania wdrożeniowe). Każdorazowo, na
kolejnym module następowało omówienie
zrealizowanych zadań. Większość zajęć
realizowana była w grupach, składających się
z samorządowców reprezentujących różne
typy jednostek samorządu terytorialnego
(gminy wiejskie, gminy miejskie, gminy
miejsko-wiejskie, powiaty).

Celem głównym projektu było podniesienie
kompetencji przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie
zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój
szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez
wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych
wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie
planów podnoszenia jakości oświaty oraz
wspomagania szkół w zakresie kompetencji
kluczowych uczniów.

Opracowanie przez JST „Planu
strategicznego rozwoju oświaty
w Powiecie Wągrowieckim w
latach 2019 – 2021”.
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b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:
Nazwa
projektu/programu
Strategia
rozwiązywania
problemów
społecznych

Krótki opis dotyczący realizacji
w 2018 roku

w tym: Powiatowy
program rozwoju
pieczy zastępczej na
lata 2016-2018

-wspieranie potencjału rozwojowego rodziny
- wspieranie rodzin w ich funkcjach
opiekuńczo-wychowawczych
- kompensacja deficytów społecznych i
wychowawczych;
- ochrona dzieci i młodzieży przed
marginalizacją i wykluczeniem społecznym

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

- zwiększenie dostępności do uczestnictwa w
turnusach rehabilitacyjnych dzieci i
młodzieży , dostępność strony www,
kolportaż czasopism nt. niepełnosprawności,
prowadzenie punktu o prawach i
uprawnieniach , dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych, w
komunikowaniu i technicznych, stwarzanie
możliwości uczestnictwa w warsztatach
terapii zajęciowej

Cele

rozwój, doskonalenie,
profesjonalizacja i
deinstytucjonalizacja
funkcjonującego w Powiecie
Wągrowieckim systemu rodzinnej
pieczy zastępczej.
Osiągnięcie standardów w
obszarach:
-kompetencji
-budowania relacji
-monitoringu i kontroli realizacji
pieczy zastępczej;
-przekazania dziecka do rodziny
zastępczej;
- realizacji zadań w placówce
opiekuńczo-wychowawczej
wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych,
upowszechnianie informacji nt.
niepełnosprawności, rehabilitacja
społeczna i aktywizacja zawodowa ,
uzupełnianie opieki zdrowotnej

Wskaźniki

Uwagi

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

zadania
współfinansowa
ne ze środków
własnych
powiatu, dotacji,
dotacji
rządowych,
środków EFS

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

zadania
współfinansowa
ne ze środków
własnych
powiatu, dotacji,
dotacji
rządowych,
środków EFS,
beneficjenci458 osób
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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 –
200 osób

działalność na rzecz
osób z grup
wysokiego ryzyka
socjalnego

- upowszechnianie informacji o dostępnych
formach wsparcia;
- współpraca międzysektorowa ;
- oddziaływania w ramach zespołów
interdyscyplinarnych
- realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego
- refundacja części kosztów zatrudnienia 1,25
etatu koordynatorów rodzinnych form
pieczy zastępczej

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

- liczba uczestników
programów korekcyjnoedukacyjnych;
- liczba klientów OIK;
- liczba odbytych zespołów
interdyscyplinarnych

-w ramach
działalności
Ośrodka
Interwencji
Kryzysowej

- realizacja zadań organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej

- Ilość rodzinnych form
pieczy zastępczej pod
opieką koordynatorów
rodzinnej pieczy zastępczej

Wartość
finansowa
projektu: 33.814
zł

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

wyprawka dla dzieci
przebywających w rodzinnych i
instytucjonalnych formach pieczy
zastępczej uczniów szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych
- pomoc ekonomiczna dla dzieci
wychowujących się w rodzinnych
formach pieczy zastępczej

- nie dotyczy

Wartość
finansowa
programu:
51.150 zł

-nie dotyczy

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
finansowa
programu:
717.177 zł
Wartość
przyznanej
pomocy –
272.768 zł ;
Beneficjenci 72 os.

Projekt „Asystent
rodziny i
Koordynator
rodzinnej pieczy
zastępczej”
Program „Dobry
start”

Program
Świadczenie
wychowawcze

wypłata dodatku wychowawczego dla dzieci
przebywających w rodzinnych formach
pieczy zastępczej

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;
-pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności
protezy kończyny ( III poziom jakości)
- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na
poziomie policealnym i wyższym
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Projekt
RPWP.07.02.01-300028/15 EFS WRPO

1) zatrudnienie pedagoga, psychologa,
psychoedukatora, psychoterapeuty,
koordynatorów, dostęp do szkoleń
stacjonarnych, wyjazdowych, warsztatów,
grupa wsparcia
2)szkolenia kompetencyjne dla osób
niesamodzielnych /niepełnosprawnych i ich
opiekunów, turnusy rehabilitacyjno szkoleniowe, wyposażenie w sprzęt
rehabilitacyjny i pomocniczy, eksperckie
wsparcie środowiskowe-opieka
wytchnieniowa

1). Wsparcie rodzinnych form
pieczy zastępczej
2). Wsparcie osób
niesamodzielnych/niepełnosprawny
ch

Liczba beneficjentów
Ilość udzielonych form
wsparcia
Ankiety ewaluacyjne

Dwuletni
projekt
partnerski
(realizatorzy:
PCPR , GOPS
Wągrowiec,
Fundacja
Aktywności
Lokalnej)
realizowany w
latach 20172018
Wartość zadań
zrealizowanych
w 2018 roku:
Powiat1.351.481,48 zł
Gmina Wągr.172.881,37
FAL289.572,72
Beneficjenci –
518 osób

c) Powiatowy Urząd Pracy:
Krótki opis dotyczący
realizacji w 2018 roku

Nazwa
projektu/programu

Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
wągrowieckim (III)

·

kontynuacja staży dla
41 osób, które
rozpoczęły się w 2017
roku
przyznanie bonu
szkoleniowego 1
osobie

Cele

Wskaźniki
·

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;

Uwagi

Projekt realizowany
w okresie
01.01.201731.03.2018, ze
środków EFS POWER

44

·

liczba osób, które podjęły
zatrudnienie po zakończonym
udziale w projekcie.

·

liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu;
liczba osób długotrwale
bezrobotnych;
liczba osób niepełnosprawnych;
liczba osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych;
liczba osób po 50 roku życia,
liczba osób, które podjęły
zatrudnienie po zakończonym
udziale w projekcie.

Projekt realizowany
w okresie
01.01.201730.06.2018, ze
środków EFS WRPO

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
01.01.201830.06.2019, ze
środków EFS POWER

·
Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w
powiecie wągrowieckim
(III)

·

·
·
·
·

·
·

·
Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
wągrowieckim (IV)

kontynuacja staży dla
49 osób, które
rozpoczęły się w 2017
roku

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

·

·

·

skierowanie na staż 75
osób;
skierowanie na staż w
ramach bonu
stażowego 15 osób;
skierowanie na
szkolenia grupowe 60
osób;
przyznanie bonu
szkoleniowego 15
osobom;
wypłata
jednorazowych
środków na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej 45
osobom;
skierowanie do pracy
na refundowane

·

Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych w
wieku 18-29 lat, zarejestrowanych
w PUP w Wągrowcu

·
·
·
·

45

stanowiska pracy 17
osób.
·
·
Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w
powiecie wągrowieckim
(IV)

·

·
·
Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
zamieszkujących na wsi

·

·

·
Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
w rejonach wysokiego
bezrobocia

·

Program aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
w wieku 45 lat i powyżej

·

·

skierowanie na staż 68
osób;
skierowanie na
szkolenia 27 osób;
wypłata
jednorazowych
środków na
rozpoczęcie
działalności
gospodarczej 21
osobom.

·

·
Zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób powyżej 29
roku życia, zarejestrowanych w
PUP w Wągrowcu

·
·
·
·

skierowanie na staż 13
osób;
skierowanie do robót
publicznych 8 osób;
zrefundowanie
utworzenia 5
stanowisk pracy
udzielenie 3 dotacji na
podjęcie działalności
gospodarczej

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych mieszkańców wsi

skierowanie na staże
22 osób
zrefundowanie 10
stanowisk pracy
udzielenie 29 osobom
dotacji na podjęcie
działalności
gospodarczej

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych mieszkańców
powiatu wągrowieckiego

skierowanie 7 osób na
staże

Wsparcie bezrobotnych po 45
roku życia

·
·

·
·

·

liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu;
liczba osób długotrwale
bezrobotnych;
liczba osób niepełnosprawnych;
liczba osób o niskich
kwalifikacjach zawodowych;
liczba osób po 50 roku życia,
liczba osób, które podjęły
zatrudnienie po zakończonym
udziale w projekcie.

Projekt realizowany
w okresie
01.01.201830.06.2019, ze
środków EFS WRPO

efektywność zatrudnieniowa
91,67%
efektywność kosztowa 12.448,48
zł

Projekt realizowany
ze środków rezerwy
Funduszu Pracy

efektywność zatrudnieniowa 84,4%; 100% i 100%
efektywność kosztowa –
15.578,95 zł, 21.300 zł i 21.000 zł

3 edycje programu,
Projekt realizowany
ze środków rezerwy
Funduszu Pracy

efektywność zatrudnieniowa –
84,61%

Projekt realizowany
ze środków rezerwy
Funduszu Pracy
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·
·

·
·
Program aktywizacji
zawodowej długotrwale
bezrobotnych

·
·

Program staży w
placówkach ARiMR

·

·

Program PRACA dla
MŁODYCH
(program rządowy)

·

·
Rehabilitacja zawodowa
osób niepełnosprawnych
ze środków PFRON

skierowanie 9 osób na
roboty publiczne
udzielenie 4 osobom
dotacji na podjęcie
działalności
gospodarczej
skierowanie 13 osób
na staże
skierowanie 9 osób na
roboty publiczne
refundacja utworzenia
5 stanowisk pracy
udzielenie 4 osobom
dotacji na działalność
gospodarczą

Aktywizacja zawodowa
długotrwale bezrobotnych

skierowanie na staże 3
osób bezrobotnych

Aktywizacja bezrobotnych
mieszkańców wsi

kontynuacja refundacji
kosztów wynagrodzeń
skierowanych
bezrobotnych do 30
roku życia
uzupełnienia
refundowanych
stanowisk pracy w
przypadku rotacji
skierowanie 4 osób
niepełnosprawnych
pobierających
świadczenia rentowe
na staże do
pracodawców

·

efektywność kosztowa –
13.331,82%

·

efektywność zatrudnieniowa 92,5%
efektywność kosztowa –
12.116,22 zł

·

·
·

efektywność zatrudnieniowa
33,33%
efektywność kosztowa 26.100

Aktywizacja zawodowa młodych
bezrobotnych

·

nie określono

Wsparcie osób
niepełnosprawnych
poszukujących pracy

·

nie określono

Projekt realizowany
ze środków rezerwy
Funduszu Pracy

Projekt realizowany
ze środków rezerwy
Funduszu Pracy, z
inicjatywy MRPiPS
Rok 2018 był
ostatnim rokiem
finansowania 3letniego programu
skierowanego do
młodych
bezrobotnych. Nie
zawierano nowych
umów, tylko
kontynuowano
umowy zawarte w
latach 2016 – 2017.
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·

Wsparcie podnoszenia
kwalifikacji przez
pracodawców i
pracowników w ramach
Krajowego Funduszu
Szkoleniowego

·

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych w ramach
środków obligatoryjnych
(przyznanych
algorytmem)

udzielenie wsparcia
finansowego 34
podmiotom na
przeszkolenie 167
osób – pracodawców i
pracowników
objęcie 169 osób
różnymi formami
aktywizacji
zawodowej: prace
interwencyjne (55
osób), roboty
publiczne (17 osób),
staże (37 osób),
szkolenia ( 14 osób),
dofinansowanie
wynagrodzenia
bezrobotnych po 50
roku życia (8 osób),
prace społecznie
użyteczne (25 osób),
dotacje na podjęcie
działalności
gospodarczej ( 2
osoby), refundacja
utworzenia stanowisk
pracy ( 11 osób)

Wsparcie rozwoju zawodowego
pracodawców i pracowników

Realizacja ustawowych zadań
związanych z aktywizacją
zawodową bezrobotnych

·

·

nie określono

Nie ustalono

Działania nie miały
charakteru odrębnego
programu. Zbadana
efektywność za rok
2018 (wszystkich
realizowanych form)
wyniosła:
zatrudnieniowa –
85,02 %; kosztowa –
10,43 tys.zł; zbadana
efektywność
podstawowych form
aktywizacji (zgodnie
z ogłoszeniem
Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki
Społecznej) za 2018
rok wyniosła:
zatrudnieniowa –
83,81%; kosztowa –
9,46 tys.zł

d) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna:
Nazwa
projektu / programu
Sieci współpracy i
samokształcenia
dyrektorów i
nauczycieli ze szkół,

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.
Sieci współpracy i samokształcenia to zespół ok.
25-30 nauczycieli lub dyrektorów z różnych
szkół/przedszkoli którzy współpracują w
zorganizowany sposób. Sieci odbywają się w

Cele
- dzielenie się wiedzą i umiejętnościami,
- nabywanie nowych umiejętności i wiedzy,
- wspólne wykonywanie zadań,

Wskaźniki
- ewaluacja
- liczba szkół i przedszkoli
objętych pomocą,
- liczba spotkań
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przedszkoli i placówek
z powiatu
wągrowieckiego.

formie prelekcyjno-warsztatowej z udziałem
prelegentów związanych zawodowo z zgłaszaną
problematyką

- zespołowe poszukiwanie sposobów
rozwiązywania problemów,
- nawiązywanie kontaktów i podjęcie współpracy

- liczba uczestników

e) I Liceum Ogólnokształcące w Wągrowcu:

Nazwa
projektu / programu
Doświadczenia z
przedmiotów
przyrodniczych i
matematyki drogą do
podniesienia wiedzy i
kompetencji uczniów
oraz nauczycieli I LO
w Wągrowcu

Krótki opis dotyczący
realizacji w 2018r.
W 2018 roku:
- 5 listopada podpisano
umowę z Urzędem
Marszałkowskim w
Poznaniu,
- zrealizowano zadania
od 1 do 5 polegające na
zakupie, doposażeniu
pracowni chemicznej w
specjalistyczne
umeblowanie i
wyposażenie w pomoce
dydaktyczne, 2 pracowni
matematycznych, 2
pracowni biologicznych,
pracowni geograficznej
oraz pracowni fizycznej
w pomoce dydaktyczne,
sprzęt komputerowy i 4
tablice multimedialne
wraz z
oprogramowaniem do
tych tablic;
- rozpoczęto realizację
zajęć pozalekcyjnych dla
młodzieży liceum z
przedmiotów

Cele

Wskaźniki

Uwagi

Celem głównym projektu jest
podwyższenie wiedzy i kompetencji 185
uczniów (121 kobiet, 64 mężczyzn), w tym
1 uczennicy o specjalnych. potrzebach
edukacyjnych z niepełnosprawnością
(osoba słabo widząca) uczących się lub
pracujących i / lub zamieszkujących na
terytorium województwa wielkopolskiego,
z przedmiotów przyrodniczomatematycznych poprzez organizację
zajęć dodatkowych dydaktycznowyrównawczych w formie laboratoryjnej
(doświadczalnej), projektów
edukacyjnych, przy wykorzystaniu
specjalistycznego wyposażenia sal i
pracowni szkolnych zakupionego w
ramach projektu oraz podniesienie
kwalifikacji i kompetencji zawodowych 12
nauczycieli I LO w Wągrowcu (7 kobiet, 5
mężczyzn) poprzez udział w szkoleniach
doskonalących oraz studiach
podyplomowych, do 30.06.2020 roku.
Dla określenia celów przeprowadzono
konsultacje dyrekcji szkoły, kadry
nauczycielskiej i przedstawicieli organu
prowadzącego (Powiat Wągrowiecki) w
celu wskazania najistotniejszych

W ramach doposażenia
pracowni przedmiotowych:
- okazanie się wobec
departamentu Urzędu
Marszałkowskiego protokołami
zdawczo-odbiorczymi
zakupionego sprzętu,
W ramach realizacji zajęć
dydaktycznych i
wyrównawczych dla uczniów:
- przedłożenie deklaracji
przystąpienia kandydatów –
uczniów do projektu w ramach
wsparcia uczestników, o którym
jest mowa w treści umowy do
projektu,
- bieżące uzupełnianie
formularza monitorowania
uczestników oraz pozostałej
dokumentacji w ramach
dostępnego oprogramowania
SL2014,
- wypełnienie wymagań
dotyczących promocji
informacji o realizowanym
projekcie wśród członków
społeczności szkolnej,

Data rozpoczęcia projektu:
30-09-2018
Data zakończenia projektu:
30-06-2020
Całkowita wartość projektu:
234 491,25
Kwota

dofinansowania

projektu: 221 181,43
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matematycznoprzyrodniczych, przy
czym koniec realizacji
tych zajęć powinien
nastąpić do 30 czerwca
2019 roku.

barier/potrzeb ich placówki. Wnioski z
tych konsultacji zostały zawarte w
diagnozie potrzeb edukacyjnych
przeprowadzonej przez szkołę na potrzeby
realizacji projektu. Wnioski dotyczą
potrzeby organizacji i przeprowadzenia:
- dodatkowych zajęć w formie
doświadczeń i projektów wykraczających
poza podstawę programową
- dodatkowych zajęć w celu podniesienia
wyników egzaminu maturalnego
- zajęć dla uczennicy o specjalnych
potrzebach edukacyjnych
- wymiany przestarzałego sprzętu oraz
doposażenia pracowni w brakujący sprzęt
- dokształcenia kadry nauczycielskiej pod
kątem uczenia metodami
doświadczalnymi, projektowymi oraz
nauczania osób o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
Projekt realizowany w I LO w Wągrowcu
jest komplementarny z innymi projektami
zrealizowanymi ze środków europejskich
w Powiecie Wągrowieckim.

rodziców, nauczycieli i w
lokalnym środowisku
obejmującym Powiat
Wągrowiecki

f) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy:
Nazwa

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018r.

Cele

Wskaźniki

Powiat Wągrowiecki / Młodzieżowy Ośrodek
Socjoterapii w Gołańczy ealizuje projekt pn.
„Podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz
nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii

Celem głównym projektu jest
zwiększenie wiedzy i
kompetencji u uczniów
uczących się w Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii w

- Liczba nauczycieli objętych wsparciem -14
- Liczba osób z terenów wiejskich objęta
wsparciem-35

projektu / programu
Podniesienie wiedzy i
kompetencji uczniów
o specjalnych
potrzebach
edukacyjnych oraz

50

nauczycieli w
Młodzieżowym
Ośrodku Socjoterapii
w Gołańczy”

w Gołańczy”. Projekt realizowany jest w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 20142020.
Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy i
kompetencji u uczniów uczących się w
Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gołańczy
poprzez organizacje zajęć dydaktycznowyrównawczych i specjalistycznych oraz tzw.
Warunków sprzyjających zwiększeniu udziału
uczniów z niepełnosprawnościami w edukacji a także
rozwijanie właściwych postaw jak i podnoszenie
kwalifikacji zawodowych i kompetencji u nauczycieli
uczących w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w
Gołańczy.
Osoby objęte wsparciem w ramach projektu biorą
udział w następujących typach wsparcia:
UCZNIOWIE
- Wsparcie kompetencji kluczowych ucznia poprzez
realizację dodatkowych zajęć specjalistycznych oraz
dydaktyczno - wyrównawczych z przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych,

Gołańczy poprzez organizacje
zajęć dydaktycznowyrównawczych i
specjalistycznych oraz tzw.
Warunków sprzyjających
zwiększeniu udziału uczniów z
niepełnosprawnościami w
edukacji a także rozwijanie
właściwych postaw jak i
podnoszenie kwalifikacji
zawodowych i kompetencji u
nauczycieli uczących w
Młodzieżowym Ośrodku
Socjoterapii w Gołańczy.

- Liczba szkół, których pracownie
przedmiotowe zostały doposażone w programie1
- Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach
zajęć specjalistyczno-psychoedukacyjnych (o
charakterze terapeutycznym)-48
- Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach
zajęć specjalistyczno-socjoterapeutycznych-48
- Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie projektów edukacyjnych wspierających
uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz kształtujących
właściwe postawy-18
- Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
lub umiejętności uniwersalnych w programie-66
- Liczba uczniów z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w projekcie-2
- Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w rozwijaniu kompetencji
kluczowych w programie-66
- Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie w ramach zajęć specjalnych oraz
dydaktyczno wyrównawczych z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych -48

- Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
realizację zajęć specjalistyczno –
psychoedukacyjnych o charakterze terapeutycznym,
- Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez
realizację zajęć specjalistycznych –
SOCJOTERAPEUTYCZNE,
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- Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji
kluczowych poprzez realizację projektów
edukacyjnych
NAUCZYCIELE
- Doskonalenie kompetencji i podnoszenie
kwalifikacji nauczycieli poprzez ich udziału w
studiach podyplomowych i kursach
„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”.

W ramach powyższego programu kadra
pedagogiczna Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii
w Gołańczy rozpoczęła cykl szkoleń
przygotowujących nowych realizatorów
rekomendowanego programu profilaktycznego
„Środowiskowa profilaktyka uzależnień”.
Podstawowym celem programu jest ograniczenie u
dzieci i młodzieży, zagrożonych patologiami
społecznymi, rozwoju zachowań problemowych, ze
szczególnym uwzględnieniem używania środków
psychoaktywnych. Jednocześnie stworzenie tym
osobom możliwie sprzyjających warunków do
prawidłowego rozwoju. Dzięki realizacji zadania
możliwe będzie zorganizowanie wycieczek dla
wychowanków, którzy będą mieli okazję zwiedzić
m.in. Wrocław, Trójmiasto, Kraków. Celem
wyjazdów jest integracja grup beneficjentów
(wychowanków) oraz pokazanie społecznie
pożądanych sposobów spędzania czasu wolnego,
stanowiących alternatywę dla zachowań
ryzykownych, związanych z uzależnieniami.

Podstawowym celem programu
jest ograniczenie u dzieci i
młodzieży,
zagrożonych
patologiami
społecznymi,
rozwoju
zachowań
problemowych, ze szczególnym
uwzględnieniem
używania
środków
psychoaktywnych.
Jednocześnie stworzenie tym
osobom możliwie sprzyjających
warunków do prawidłowego
rozwoju.

- Przeszkolenie kadry pedagogicznej -20osób
- Liczba uczniów objętych wsparciem w ramach
zajęć
specjalistycznych
(terapeutycznych) - 48
- Liczba wycieczek szkolnych -2
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g) Zespół Szkół w Gołańczy:
Nazwa
projektu /
programu
Podniesienie wiedzy i
kompetencji uczniów
oraz nauczycieli w
Zespole Szkół w
Gołańczy
- współfinansowany
ze środków Unii
Europejskiej w
ramach
Europejskiego
Funduszu
Społecznego,
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata
2014-2010 (Oś
priorytetowa 8:
Edukacja, Działanie
8.1 – Ograniczenie i
zapobieganie
przedwczesnemu
kończeniu nauki
szkolnej oraz
wyrównanie dostępu
do edukacji
przedszkolnej
i szkolnej,
Poddziałanie 8.1.2.
Kształcenie ogólne –
projekty konkursowe)

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018 r.

Cele

Wskaźniki

W ramach projektu przeprowadzono:
- zajęcia specjalistyczne z przedmiotów
przyrodniczych i matematycznych, tj. kółko
biologiczne I, kółko biologiczne II, kółko chemiczne,
kółko fizyczne i kółko matematyczne,
- zajęcia dla uczniów z niepełno sprawnościami,
- projekty edukacyjne.
Doposażono również pracownie przyrodnicze i
matematyczną w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia
doświadczeń i eksperymentów.
Objęto wsparciem nauczycieli, którzy uczestniczyli w
szkoleniach/kursach doskonalących z zakresu metody
eksperymentu w edukacji przyrodniczej i
matematycznej oraz w studiach podyplomowych z
zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej.

Podwyższenie wiedzy i
kompetencji uczniów oraz
nauczycieli z ZSP w Gołańczy z
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych oraz zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnych
uczniów poprzez organizacje zajęć
dodatkowych i specjalistycznych
przy wykorzystaniu
specjalistycznego wyposażenia
pracowni szkolnych zakupionych w
ramach projektu oraz podniesienie
kwalifikacji i kompetencji
zawodowych nauczycieli poprzez
udział w szkoleniach
doskonalących oraz studiach
podyplomowych.

Wskaźniki osiągnięć:
kluczowe
- liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu103 os.,
- liczba szkół, w których pracownie
przedmiotowe wykorzystują doposażenie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1,
- liczba nauczycieli, którzy uzyskali
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po
opuszczeniu programu – 10 os.,
specyficzne
- liczba uczniów ze specjalnymi
potrzebami, którzy podnieśli kompetencje
po opuszczeniu programu – 2 os.,
- liczba uczniów, którzy podnieśli wiedzę i
kompetencje w rmach specjalistycznych
zajęć matematyczno-przyrodniczych – 30
os.,
- liczba uczniów, którzy podnieśli wiedzę i
kompetencje w wyniku udziału w
projektach edukacyjnych – 71 os.,
- liczba uczniów, którzy nabyli właściwe
postawy/umiejętności w wyniku udziału w
zajęciach specjalistycznych – 2 os.,
- liczba pracowni nauk przyrodniczych i
matematycznych – 4,
- liczba zrealizowanych godzin zajęć
specjalistycznych z przedmiotów
przyrodniczych i matematyki – 345 h,
- liczba zrealizowanych godzin zajęć
specjalistycznych dla uczniów o
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specjalnych potrzebach edukacyjnych –
120 h,
- liczba zrealizowanych projektów
edukacyjnych – 5

h) Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu
Nazwa projektu
programu
Projekt „CZAS
ZAWODOWCÓW BIS
– zawodowa
Wielkopolska”

Krótki opis dotyczący realizacji w 2018

Cele

Wskaźniki

Projekt realizowany przy współpracy z
Samorządem Województwa Wielkopolskiego
Politechniką Poznańską; Projekt zakłada
następujące formy wsparcia:
- płatne staże dla uczniów
- doradztwo zawodowe
- udział w laboratoriach

- zdobycie doświadczenia
zawodowego przez uczniów oraz
zdobycie umiejętności
praktycznych

- liczba uczniów biorących udział w
stażach 43 uczniów technikum w
zawodach ekonomista, hotelarz i
informatyk
- liczba uczniów biorących udział
laboratoriach 41 uczniowie technikum
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i) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nazwa Projektu
Wzbogacenie oferty zajęć
dodatkowych dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualną w SOSW w
Wągrowcu.
OKRES REALIZACJI
PROJEKTU: od 2017-02-01 r.
do 2020-31.-2019 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
PROJEKTU: 327 018,75 PLN

WKŁAD FUNDUSZY
EUREPEJSKICH: 310 667,81
PLN

Krótki opis dotyczący
realizacji w 2018r.
ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO WYRÓWNAWCZE w roku
2018 zrealizowano 121 godzin
zajęć
ROZWIJANIE
KOMPETENCJI
KLUCZOWYCH ORAZ
WŁAŚCIWYCH POSTAW I
UMIEJĘTNOŚCI POPRZEZ
ZAJĘCIA DODATKOWE w
roku 2018 zrealizowano 245
godzin zajęć
ZAJĘCIA
SPECJALISTYCZNE
STYMULUJĄCE ROZWÓJ
POZNAWCZY w roku 2018
zrealizowano 246 godzin zajęć
WSPARCIE NAUCZYCIELI
SOSW W WĄGROWCU
DOTYCZĄCE
PODWYŻSZENIA
KOMPETENCJI W
ZAKRESIE PROWADZENIA
ZAJĘĆ PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO –
PRZYRODNICZYCH – jeden
nauczyciel uczęszczał na studia
podyplomowe z fizyki, 4
nauczycieli odbyło w sumie 11
szkoleń

Cele
Ograniczenie i zapobieganie
przedwczesnemu kończeniu
nauki szkolnej oraz wyrównanie
dostępu do edukacji
przedszkolnej i szkolnej między
innymi przez:
- kształtowanie i rozwijanie
kompetencji matematycznych
- kształtowanie i rozwijanie
analizy i syntezy wzrokowej i
słuchowej
- uzupełnianie zaległości
- kształtowanie logicznego
myślenia
- poznawanie przyrody
najbliższej okolicy doświadczenia i eksperymenty
- poszerzenie wiadomości o
teatrze
- miary i pomiary w fizyce
- podstawy pracy z
mikroskopem
- doświadczenia chemiczne w
małej skali
- ugruntowanie posiadanych
umiejętności
- wzbogacanie kompetencji
językowych

Wskaźniki
Stan osiągnięcia na 31.12.2019 w %
Liczba osób z niepełnosprawnościami objęta
wsparciem w projekcie – 112,50
Liczba osób z terenów wiejskich objęta
wsparciem w projekcie – 168,00
Liczba uczniów objęta wsparciem w ramach
zajęć dodatkowych – 124,00
Liczba uczniów objęta wsparciem w projekcie
w ramach zajęć specjalistycznych
stymulujących rozwój poznawczy – 90,00
Liczba uczniów objęta wsparciem w ramach
zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – 72,50
Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych lub
umiejętności uniwersalnych 88,89
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami
objętych wsparciem w zakresie rozwijania
kompetencji kluczowych – 112,50
Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami
którzy odnieśli kompetencje po opuszczeniu
programu – 20,83
Liczba uczniów którzy podnieśli swoją wiedzę i
kompetencje po zakończonym udziale w
zajęciach dodatkowych 44,00

- usprawnianie zaburzonych
funkcji procesów poznawczych
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Wszystkie zajęcia odbywają się
zgodnie z harmonogramem.
Zaplanowane wsparcie oraz
harmonogram zostało
dostosowane do realnych
możliwości uczestnictwa
uczniów i pracy nauczycieli.
Wzięto pod uwagę równościowe
zarządzanie czasem w
projekcie, dostosowano godziny
pracy tak aby współgrały z
godzinami pracy szkoły. Wzięto
również pod uwagę możliwości
psychofizyczne uczniów oraz
możliwość dojazdu uczniów
mieszkających poza miastem
Wągrowcem. Każdy uczeń
biorący udział w zadaniu jest
osobą niepełnosprawną
intelektualnie lub z
niepełnosprawnościami
sprzężonymi. Zajęcia odbywają
się w budynku na jednym
poziomie, do budynku jest
podjazd dla osób
niepełnosprawnych.
Organizacja zajęć przebiega w
taki sposób aby każdy z
uczestników miał szansę
ukończenia formy wsparcia.
Jeżeli ze względu na chorobę
uczeń jest nieobecny i grozi mu
nieukończenie zajęć wtedy są
one odrabiane w innym
terminie. Materiały edukacyjne
używane na zajęciach są
dobierane indywidualnie dla
każdej osoby.

(pamięć, uwaga, spostrzeganie,
myślenie, mowa)
- usprawnianie motoryki małej
(podnoszenie sprawności
manualnej, grafomotorycznej i
graficznej)
- pokonywanie trudności w
czytaniu, pisaniu i liczeniu
- wspomaganie precyzyjnych i
celowych ruchów rąk

Liczba uczniów którzy usprawnili swoje
procesy poznawcze w ramach zajęć
stymulujących rozwój poznawczy - 47,50
Liczba uczniów, którzy podnieśli swoja wiedzę
i kompetencje po zakończonym udziale w
zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych –
47,50
Liczba zrealizowanych godzin dodatkowych
70,99
Liczba zrealizowanych godzin zajęć
specjalistycznych stymulujących rozwój
poznawczy – 76,68
Liczba zrealizowanych godzin zajęć
dodatkowych – 70,99
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VI. Oświata i edukacja
Organizację procesu nauczania, wychowania i opieki w szkołach i placówkach
w Polsce w roku szkolnym 2017/2018 określała ustawa z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia
2016 r. Obowiązująca w poprzednim roku struktura polskiej oświaty oparta była na reformie
systemu edukacji wprowadzonej przez przepisy ustawy Prawo Oświatowe w 2016 roku.
Powyższe przepisy wprowadziły znaczące zmiany w systemie szkolnictwa ustanawiając w art.
18 ośmioletnią szkołę podstawową oraz szkoły ponadpodstawowe wg nast. podziału:


czteroletnie liceum ogólnokształcące,



pięcioletnie technikum,



trzyletnią branżową szkołę I stopnia,



trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,



dwuletnią branżową szkołę II stopnia,



szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.
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.
Zadania wykonywane przez powiat mają charakter ponadgminny. Zgodnie z art. 4
ustawy o samorządzie powiatowym obowiązany jest wykonywać zadania w zakresie edukacji
publicznej, wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym.
Zgodnie z art. 8 ust. 16 ustawy Prawo Oświatowe zakładanie i prowadzenie publicznych
szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz
z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa należy
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do zadań własnych powiatu. Art. 10 określa zadania jednostki prowadzącej placówkę, do
których należą:


zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;



zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;



wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie



zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym
w zakresie wykonywania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650),
i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;



wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji

programów

nauczania,

programów

wychowawczo-profilaktycznych,

przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;


wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora
szkoły lub placówki.

W ustawie Karta Nauczyciela, wśród zadań

powiatu wymieniono m.in. stanowienie

o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli. Zadanie to wykonywane jest
za pomocą Regulaminu przyznawania nauczycielom szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez powiat wągrowiecki dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, podjętym
Uchwałą nr XXIX/181/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego w dniu 25 marca 2009 r. (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. z 2009 r. Nr 95 poz.1421 ze zm.).
W roku 2018 powiat wągrowiecki realizował zadania oświatowe poprzez prowadzenie
szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych:
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu,
2. Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu,
3. Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kuklińskiego w Wągrowcu,
4. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu,
5. Zespołu Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy,
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6. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 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.
Oferta edukacyjna szkolnictwa ponadgimnazjalnego daje uczniom możliwość wyboru
własnej drogi kształcenia, zgodnie z predyspozycjami i preferowanymi zainteresowaniami. Jest
systematycznie weryfikowana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy,
a przede wszystkim zainteresowań uczniów.
W ubiegłym roku szkolnym do szkół/placówek prowadzonych przez powiat
wągrowiecki uczęszczało 2688 uczniów i słuchaczy uczących się w 123 oddziałach.
Liczba uczniów / słuchaczy w poszczególnych typach szkół (2017/2018)
Typ szkoły

Liczba

Liczba

uczniów

oddziałów
Ogółem

Szkoły dla młodzieży
Technikum

997

40

Liceum Ogólnokształcące

617

23

Branżowa Szkoła I stopnia/Zasadnicza

487

17

2 101

80

Szkoła Zawodowa
Razem

Szkoły dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące

144

5

Szkoła Policealna

101

7

Razem

245

12

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy
Branżowa Szkoła I stopnia/Zasadnicza
Szkoła Zawodowa
Szkoła podstawowa specjalna

20

3

41

4

100

10

Gimnazjum specjalnego

181

14

Razem

342

31

Razem wszystkie typy

2 688

123

Szkoły specjalne dla młodzieży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze szkół (SIO 30.09.2017).
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Liczba uczniów / słuchaczy w poszczególnych typach szkół (2018/2019)
Typ szkoły

Liczba

Liczba

uczniów

oddziałów
Ogółem

Szkoły dla młodzieży
Technikum

1014

40

Liceum Ogólnokształcące

599

23

Branżowa Szkoła I stopnia/Zasadnicza

430

16

2043

79

Szkoła Zawodowa
Razem

Szkoły dla dorosłych
Liceum Ogólnokształcące

151

5

Szkoła Policealna

110

6

Razem

261

11

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy
Branżowa Szkoła I stopnia/Zasadnicza
Szkoła Zawodowa
Szkoła podstawowa specjalna

20

3

49

5

172

25

Gimnazjum specjalnego

79

8

Razem

320

41

Razem wszystkie typy

2624

131

Szkoły specjalne dla młodzieży

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO 30.09.2018

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat
wągrowiecki pracowało 411 nauczycieli i wychowawców (388,09 etatów przeliczeniowych),
w tym 173 dyplomowanych (175,25 etatów przeliczeniowych), 126 mianowanych (118,68
etatów przeliczeniowych), 88 kontraktowych (76,96 etatów przeliczeniowych), 21 nauczycieli
stażystów ( 16,20 etatów przeliczeniowych) i 3 bez stopnia (1 etat przeliczeniowy).
Pełnozatrudnieni
Nazwa szkoły / placówki

Niepełnozatrudnieni

Liczba osób

Liczba osób

Liczba etatów

I Liceum Ogólnokształcące
w Wągrowcu

23

10

4,49

Zespół Szkół nr 1
w Wągrowcu

99

26

13,30

60

Zespół Szkół nr 2
w Wągrowcu

38

17

7,96

19

9

3,69

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w
Wągrowcu

31

5

2,34

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Gołańczy

44

14

6,87

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Antoniewie

36

8

3,55

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

7

0

0

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Wągrowcu

1

12

1,97

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Wągrowcu

11

1

0,50

Razem:

309

102

44,67

Zespół Szkół
w Gołańczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych ze szkół (SIO 30.09.2017r.)

Natomiast rok szkolny 2018/2019 przedstawia się następująco: 399 nauczycieli
i wychowawców (351,13 etatów przeliczeniowych), w tym 183 dyplomowanych (159,08
etatów przeliczeniowych), 116 mianowanych (100,62 etatów przeliczeniowych), 90
kontraktowych (80,08 etatów przeliczeniowych),

6 nauczycieli stażystów (6 etatów

przeliczeniowych) i 4 bez stopnia (1,74 etat przeliczeniowy).

Pełnozatrudnieni
Nazwa szkoły / placówki

I Liceum Ogólnokształcące
w Wągrowcu

Niepełnozatrudnieni

Liczba osób

Liczba osób

Liczba etatów

21

12

7,95

61

Zespół Szkół nr 1
w Wągrowcu

104

22

10,78

Zespół Szkół nr 2
w Wągrowcu

35

16

9,20

17

7

2,79

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w
Wągrowcu

34

7

3,17

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
w Gołańczy

41

9

5,60

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Antoniewie

36

7

3,17

Bursa Szkolna Nr 1 w Wągrowcu

6

0

0

Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Wągrowcu

1

12

1,97

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Wągrowcu

11

1

0,50

Razem:

306

93

45,13

Zespół Szkół
w Gołańczy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z SIO 30.09.2018r.

W dniu 23 marca 2018 w godz. od 9.00 do 13.00 w Hali sportowej Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 59 roku odbyły się IX Powiatowe Targi
Edukacyjne. Impreza miała na celu zapoznanie młodzieży gimnazjalnej, w szczególności
uczniów

klas

III

oraz

rodziców

i

opiekunów,

z

ofertą

edukacyjną

szkół

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju.
Targi edukacyjne są doskonałą okazją do zaprezentowania i poznania oferty
dydaktycznej Powiatu Wągrowieckiego, do bezpośrednich rozmów, pozyskania informacji na
temat rekrutacji, programu nauczania i przebiegu nauki, czy możliwości znalezienia pracy
w wybranej profesji. Dają możliwość spotkania osób o różnych zainteresowaniach,
doświadczeniach, punktach widzenia, opiniach i koncepcjach, koniecznych do podjęcia
świadomej decyzji o wyborze kierunku i rodzaju dalszej edukacji.
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Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie gimnazjów mieli możliwość skonfrontowania
w jednym miejscu i czasie wszystkich ofert szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych,
a tegoroczni maturzyści mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną Gnieźnieńskiej Szkoły
Wyższej Milenium oraz Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu,
a także poszerzyć i uzupełnić swoje informacje o Powiecie Wągrowieckim.
Aby pomóc młodzieży w podjęciu przemyślanej i dobrej decyzji wyboru kierunku
kształcenia ponadgimnazjalnego/ponadpodstawowego Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
przygotował „POWIATOWY INFORMATOR EDUKACYJNY” zawierający m. in. ofertę
edukacyjną Powiatu Wągrowieckiego.
Dodatkowo młodzież odwiedzająca targi mogła skorzystać z pomocy specjalistów
z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, Powiatowego Urzędu Pracy i Młodzieżowego
Centrum Kariery, w tym z usług doradców zawodowych i zbadać predyspozycje zawodowe,
aby wybrać odpowiedni kierunek kształcenia czy otrzymać informacje o aktualnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy m.in. o zawodach deficytowych i nadwyżkowych.
Zgromadzenie prezentacji wszystkich szkół ponadgimnazjalnych /ponadpodstawowych
w jednym miejscu było doskonałą okazją do pokazania swojej indywidualności
i niepowtarzalnego charakteru.
Swoją bogatą ofertę zaprezentowali:
1. I Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu.
2. Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu.
3. Zespół Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu.
4. Zespół Szkół im. Karola Libelta w Gołańczy.
5. Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.
6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Wągrowcu.
7. Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu.
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wągrowcu.
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Gołańczy.
10. Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium.
11. Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu.
12. Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu.
13. Młodzieżowe Centrum Kariery w Wągrowcu.
14. Zespół Szkół Leśnych w Goraju.
Podczas Targów młodzież zaprezentowała na scenie umiejętności artystyczne, które
zdobyła i rozwinęła w „powiatowych szkołach”. Wśród licznych atrakcji były śpiewy, tańce,
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skecze, pokazy akrobatyczne, chemiczne, multimedialne oraz inne związane z prezentowanym
kierunkiem kształcenia. Każdy uczestnik otrzymał ciekawe opracowania dotyczące oferty
edukacyjnej, mógł porozmawiać o przyszłej nauce z nauczycielami oraz uczniami szkół
ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych.
Bursa Szkolna nr 1 w Wągrowcu
Bursa to placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Bursa dysponuje 83 miejscami.
Baza placówki:
- pokoje dla wychowanków z łazienkami: 3-os. - 27, 2-os. - 1
- pokój do nauki: 1
- aneks kuchenny na potrzeby wychowanków: 1
- pralnio-suszarnia dla potrzeb wychowanków: 1
- świetlice: większa – 1, mniejsze – 2
- sala do prac plastycznych: 1
- pokój wychowawców: 2
- portiernia: 1
- pomieszczenia do zajęć sportowych: 2
- blok żywieniowy: kuchnia z zapleczem magazynowym i stołówka
- pralnia: 1
- pomieszczenie warsztatowe: 1
- kotłownia (gazowa): 1
- blok administracyjny: 4 pomieszczenia biurowe (dyrektor, sekretariat, główna księgowa,
intendent).
Wychowankowie uczęszczali do następujących szkół wągrowieckich:
- I Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół nr 1,
- Zespół Szkół nr 2,
- Gimnazjum,
- uczniowie innych szkół spoza Wągrowca skierowanych do Ośrodka Dokształcania i
Doskonalenia Zawodowego w Wągrowcu w celu odbycia kursu dokształcającego w
zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych (czas trwania kursu: 4 tygodnie).
Ogółem w 2018 roku opiekę i wychowanie zapewniono 273 wychowankom.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu
Księgozbiór na dzień 31 grudnia 2018 roku liczy 18854 woluminów a w inwentarzu
podstawowym, 186 w inwentarzu nośników elektronicznych, 561 w inwentarzu broszur, 105
w inwentarzu czasopism oprawnych. Ogółem zakupiono 1144 woluminów, a w darze
otrzymano 604 woluminów.
Wypożyczalnia książek beletrystycznych i książek popularnonaukowych:
Czytelnicy

Wypożyczenia

zarejestrowani

24389

2018 rok

Odwiedziny

736

7092

Czytelnia:
Książki
Odwiedziny

udostępnione na

Czasopisma

Czasopisma
oprawne

miejscu
1373

2018 rok

834

1435

94

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wągrowcu pracuje w systemie bibliotecznym
SOWA SQL, który umożliwia samodzielne zapisanie się do Biblioteki przez użytkownika w
katalogu on-line, ponadto system drogą e-mailową informuje czytelnika o przedłużeniu
książek, a także terminie zwrotu wypożyczonych materiałów.
Wypożyczenia i czytelnicy on-line:

2018 rok

Wypożyczenia

Odwiedziny

640

1426

Odsłony strony Internetowej Biblioteki – 16815
Użytkownicy korzystający ze strony Internetowej Biblioteki - 3419 osób
Wykonane sesje - 7284
W ramach działalności kulturalno - oświatowej w 2018 roku zostały zorganizowane
następujące spotkania:
-

10-lecie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych – 15 uczestników

-

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych - 10 spotkań, 97 uczestników,
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- „Spotkania z literaturą” – współpraca z Dziennym Domem Seniora Wągrowcu – 30
spotkań, 455 uczestników,
- Maski karnawałowe – warsztaty plastyczne z dziećmi z Prywatnej Szkoły Podstawowej
Akademia Talentów – 13 uczniów,
- „Świat oczami Neli” – prezentacja w Dziennym Domu Seniora w Wągrowcu – 12 osób,
- „Igrając w ciemnościach” – zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z MOW w
Antoniewie – 12 osób,
- Seria bajek z morałem – lekcja biblioteczna z dziećmi kl. IV Szkoły Podstawowej w
Smogulcu – 12 uczniów,
- „Marzenia w rytmach muzyki”- zajęcia z elementami biblioterapii z wykorzystaniem
opowiadania A. Onichimowskiej - „Cesaria. Królowa samby.” z młodzieżą z MOW w
Antoniewie – 9 osób,
- „O tym co zdrowe” – pogadanka, teatrzyk i rysowanie z uczniami z Prywatnej Szkoły
Podstawowej Akademia Talentów - 7 osób,
- „Głód” A. Onichimowskiej - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z MOW w
Antoniewie – 6 osób,
- Promocja Biblioteki podczas

IX

Powiatowych Targów Edukacyjnych w OSiR w

Wągrowcu,
- Warsztaty plastyczne „Tradycyjnie o świętach” dla uczniów Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Wągrowcu - 10 dzieci,
- „Szewczyk Dratewka” – przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek połączone z grami i
zabawami aktywizującymi dla pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w
Wągrowcu - 24 osoby,
- „Historie z życia wzięte” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą

z MOW w

Antoniewie – 9 osób,
- XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i Bibliotekarzy 2018 pod hasłem „(Do)wolność
czytania”:
a) Spotkanie autorskie z Andrzejem Wieczorkiem promujące książkę „Słownik
biograficzny powstańców wielkopolskich 1918/1919 związanych z ziemią
gołaniecka i jej okolicami” – 14 osób,
b) „Szewczyk Dratewka” - przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek połączone z
grami i zabawami aktywizującymi dla uczniów Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Wągrowcu - 22 uczniów,
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c) Warsztaty plastyczne dla dzieci z kl. I Szkoły Podstawowej nr 4– wykonanie białoczerwonych kotylionów oraz zakładek do książek – 19 dzieci,
d) „Podróż w krainę baśni i bajek” - przedstawienie w wykonaniu bibliotekarek
połączone z zabawami edukacyjnymi dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wiatrowie – 20 dzieci,
e) Polowanie na „Niebieskie Stworki” – Święto Polskiej Niezapominajki w Dziennym
Domu Seniora w Wągrowcu – inscenizacja w wykonaniu bibliotekarek oraz zabawy
aktywizujące seniorów – 120 osób,
f) „100 lat Niepodległości Polski” – konkurs czytelniczy – 32 osoby,
- „Motywacja” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z MOW w Antoniewie –
11 osób,
- Odjazdowy Bibliotekarz – rajd rowerowy miłośników czytania – Wągrowiec- Kopaszyn Bukowiec-Wągrowiec – 34 osoby,
- Indywidualne warsztaty komputerowe – 11 spotkań,
- Wystawa Tydzień Zakazanych Książek – Robin Hood,
-

Zwiedzanie wystawy z okazji Tygodnia Zakazanych Książek przez dzieci z przedszkoli
i szkół podstawowych oraz SOSW w Wągrowcu i dorosłych – 517 osób,

-

Szkolenie bibliotekarzy powiatu wągrowieckiego – 12 osób,

-

Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną w Wągrowcu,

-

„Czytać czy nie czytać” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą

z MOW w

Antoniewie – 8 osób,
-

Spotkanie autorskie z Tadeuszem Basiurą – 22 osoby,

-

Głośne czytanie dzieciom z Akademii Talentów – 80 osób,

-

Biblioteka i jej księgozbiór – wycieczka uczniów z ZS nr 2 w Wągrowcu – 22 uczniów

-

„Biblioteka i jej księgozbiór” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z MOW
w Antoniewie – 8 osób,

-

„Wierzyć czy nie wierzyć” - zajęcia z elementami biblioterapii z młodzieżą z MOW w
Antoniewie – 8 osób,

-

Spotkanie autorskie połączone z prelekcją dr Agnieszki Chęś – „Arabskie opowieści” –
14 osób,

-

„O wróżbach inaczej” – pogadanka połączona z wróżbami – SP nr 4, kl. V d – 24
uczniów,

-

„Świąteczne życzenia” – warsztaty plastyczne, SOSW w Wągrowcu – 16 uczniów,
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-

„Nadchodzą święta” – warsztaty plastyczne połączone z promocją książek o tematyce
Bożonarodzeniowej – 9 uczniów,

-

Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu na świąteczną bombkę połączone
z rozdaniem nagród – 60 osób,

-

Lekcja biblioteczna – działy psychologii, kl. I LO – 17 uczniów,
Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu,

- Współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie - zajęcia
czytelnicze z elementami biblioterapii.
Biblioteka współpracuje z Dziennym Domem Seniora w Wągrowcu, Ośrodkiem
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „WIELSPIN”, Biblioteką Pedagogiczną, Młodzieżowym
Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie, SOSW w Wągrowcu oraz przedszkolami
i szkołami.

VII. Kultura, sport, turystyka i promocja powiatu
- 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 2018 roku dofinansowano następujące imprezy,
których cele i zasięg kwalifikowały je jako ponadgminne:
1. Etap Powiatowy XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – pokryto koszty
przygotowania poczęstunku dla uczestników konkursu w kwocie 300,00 zł.
2. Współorganizacja XXVI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – pokryto
koszty obsługi technicznej w kwocie 500,00 zł.
3. IX Powiatowy Konkurs Chemiczny – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę 442,64
zł.
4. Etap Powiatowy XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej – pokryto
koszty zakupu nagród na kwotę 369,95 zł.
5. IX Powiatowe Targi Edukacyjne – pokryto koszty w łącznej kwocie 7.299,00 zł.
6. V Powiatowy Konkurs Języków Obcych – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę
294,00 zł.
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7. IX Powiatowy Konkurs Fizyczny – pokryto koszty zakupu pucharów oraz nagród na
kwotę 448,18 zł.
8. Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom” – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę 399,99 zł.
9. XIV Powiatowy Konkurs Matematyczny – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę
300,00 zł.
10. IV Edycja Konkursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym - pokryto koszty zakupu nagród
na kwotę 276,99 zł.
11. VII Powiatowy Konkurs Matematyczny – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę
600,00 zł.
12. Festiwal Nauk Przyrodniczych – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę 480,73 zł.
13. Etap Rejonowy XXII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce – pokryto koszty zakupu
nagród na kwotę 300,00 zł.
14. Ufundowano nagrodę dla najwybitniejszego absolwenta szkoły ponadpodstawowej
Powiatu Wągrowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 w postaci statuetki :STACH” na
kwotę 800,00 zł.
15. VII Powiatowy Konkurs Orograficzny „Z ortografią za Pan Brat” – ufundowano
nagrody rzeczowe na kwotę 300,00 zł.
16. Spotkanie Starosty Wągrowieckiego z najlepszymi maturzystami z terenu Powiatu
Wągrowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 – pokryto koszty kwotę 202,54 zł.
17. Obchody Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli, pracowników administracji
i obsługi oraz dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki
– pokryto koszty na łączną kwotę 4.562,03 zł.
18. IX Spotkanie Środowiskowe Nauczycieli Języków Obcych – pokryto koszty
na łączną kwotę 893,41 zł.
19. Zakup książek jako nagrody dla laureatów, zwycięzców oraz osób wyróżnionych
w powiatowych

konkursach/

imprezach

kulturalnych

organizowanych

lub

współorganizowanych przez Powiat Wągrowiecki na kwotę 979,78 zł.
20. Targi Michałowskie – pokryto koszty montażu i demontażu sceny na kwotę 1.000,00
zł.
21. Piknik przy Bunkrze – pokryto koszty przygotowania i przeprowadzenia inscenizacji
oraz przygotowania, obsługi technicznej imprezy oraz koszty udziału grupy
rekonstrukcyjnej na łączną kwotę 1.900,00 zł.

69

22. Wycieczka młodzieży ze szkół/placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki
do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau – pokryto koszty zakupu biletów
wstępu, przewozu osób na łączną kwotę 8.498,00 zł.
23. Pokryto koszty wymiany edukacyjno-kulturalnej młodzieży ze szkół prowadzonych
przez Powiat Wągrowiecki i uczniów ze szkoły w Turcji –koszt transportu uczestników
wymiany po terenie Powiatu Wągrowieckiego na kwotę 437,57 zł.
24. Impreza kulturalna w Damasławku – pokryto koszty współorganizacji koncertu
wokalnego „Trzech Tenorów” na obchody 100lecia Odzyskania Niepodległości na
kwotę 1.000,00 zł.
25. Opracowanie i druk ulotek i plakatów na obchody X Powiatowe Targi Edukacyjne
skierowanych dla młodzieży szkół podstawowych/oddziałów gimnazjalnych, szkół
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych, rodziców i nauczycieli z terenu Powiatu
Wągrowieckiego na kwotę 498,15 zł.
26. Spotkanie ze Św. Mikołajem w Gołańczy – pokryto koszty współorganizacji na kwotę
1.000,00 zł.
27. Koncert Muzyczny dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty
organizacji koncertu., doboru i briefu muzyków, montażu i obsługi technicznej na
kwotę 3.100,00 zł.
Powiat wągrowiecki pokrył koszty usługi w ramach projektu „Filharmonia Pałucka
Zaprasza” na kwotę 6.200,00 zł, współorganizacji koncertu muzycznego dla mieszkańców
Powiatu Wągrowieckiego pod Patronatem Honorowym Starosty Wągrowieckiego oraz
warsztatów upowszechniających kulturę i edukację muzyczną wśród najmłodszych
mieszkańców powiatu wągrowieckiego.
W ramach zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie kultury 2018 roku
dofinansowanie otrzymały:
1. Wągrowieckie

Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne

im.

Stanisława

Przybyszewskiego w Wągrowcu - na realizację zadnia pn. „Warsztaty historyczne
„Ruch oporu w czasie II wojny światowej na terenie ziemi wągrowieckiej” w kwocie
1.500 zł.
2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno - na realizację zadania pn.
„Powiatowy Festiwal Polskiej Piosenki im. Ireny Jarockiej” w kwocie 1.450 zł.
3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu - na realizację zadania
pn. „TEATRALNA WIOSNA Z TPD 2018” w kwocie 2.000 zł.
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4. Wągrowieckie

Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne

im.

Stanisława

Przybyszewskiego w Wągrowcu na realizacje zadania pn. „Wągrowiec czas
odnaleziony – społeczna wystawa internetowa o powstaniu wielkopolskim” w kwocie
5.000 zł.
5. Wągrowieckie Towarzystwo Edukacyjno – Muzyczne na realizację zadania pn.
„Filharmonia Pałucka Zaprasza” w kwocie 4.000 zł.
6. Stowarzyszenie Pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku „X Powiatowy
Konkurs Recytatorski pt. „ Na Skrzydłach Książek” połączony ze spotkaniem autorskim
z osobą z dziedziny literatury i mediów” w kwocie 3.550,00 zł.
7. Wągrowieckie

Stowarzyszenie

Społeczno-Kulturalne

im.

Stanisława

Przybyszewskiego w Wągrowcu na realizację zadania pn. „Konkurs recytatorski
„Stanisław Przybyszewski i poeci modernizmu” w kwocie 1.400 zł.
8. Towarzystwo Społeczno – Prawne w Wągrowcu na realizacje zadania pn. „Edukacja
dla każdego 2018” w kwocie 1.000,00 zł.
9. Współorganizacja koncertu muzycznego dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego
pod

Patronatem

Honorowym

Starosty

Wągrowieckiego

oraz

warsztatów

upowszechniających kulturę i edukację muzyczną wśród najmłodszych mieszkańców
Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty wynagrodzeń bezosobowych muzyków
oraz zakupu sterownika oświetlenia, ligh smartów, przewodu dmx oraz złącz neutrik na
łączna kwotę 8.802,96 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 XIV/88/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Wągrowieckiego (Dz. U. Woj. Wielk.
Z 2008r. Nr 8,poz. 204 ze zm.).W 2018 roku dofinansowanie przyznano:
1. Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła w Mieścisku na zadanie
pn. „Restauracja i konserwacja drewnianego polichromowanego stropu kościoła jedno
przęsło nawy głównej Kościoła parafialnego pw. Św. Michała Archanioła w Mieścisku”
na kwotę 10.000,00 zł.
2. Parafii Rzymsko – Katolickiej św. Wawrzyńca w Gołańczy na zadanie pn. „Prace
konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu bocznym p.w. Świętego Wawrzyńca
z kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Gołańczy” na kwotę 10.000,00 zł.
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3. Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie na zadanie
pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie – Etap II” na kwotę 20.000,00 zł.

- 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 2018 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. XV Zimowa Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – ufundowano medale i puchary na
kwotę 900,00 zł.
2. II Powiatowy Konkurs Strzelectwa Sportowego – pokryto koszty zakupu pucharów na
kwotę 200,00 zł.
3. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Tenisie Stołowym – pokryto koszty zakupu
medali i pucharów na kwotę 499,80 zł.
4. Halowe Zawody Konne pod patronatem Starosty Wągrowieckiego – pokryto koszty
zakupu pucharów i statuetek na kwotę 461,00 zł.
5. Finał Halowego Pucharu Ostrowa Młyn – zawody konne pod honorowym patronatem
Starosty Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 500,00 zł.
6. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w różnych dyscyplinach różnych typów szkół
organizowanych dla uczniów zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
SZS Wielkopolska – ufundowano medale i puchary na kwotę 5.899,00 zł.
7. XIV Powiatowa Letnia Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – ufundowano medale
i puchary na kwotę 696,00 zł.
8. Halowy Turniej Piłki Nożnej – pokryto koszty zakupu nagród na kwotę 250,00 zł
9. Powiatowy Turniej Szachowo-Warcabowy – ufundowano medale i puchary na kwotę
598,00 zł.
10. Zakończenie XXXIV Edycji Wągrowieckiej Ligi Piłki Siatkowej – ufundowano
puchary na kwotę 300,00 zł.
11. XXXIV Turniej Piłki Nożnej Na Trawie – pokryto koszty zakupu pucharów, statuetek
i medali dla drużyn biorących udział w turnieju na łączną kwotę 1.640,00 zł.
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12. XX Powiatowy Indywidualny Turniej Szachowy – ufundowano medale na kwotę
300,00 zł.
13. Powiatowa edycja 41 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
– pokryto koszty zakupu medali i statuetek na kwotę 199,50 zł.
14. Strzelanie z okazji Konstytucji 3 Maja – ufundowano puchary w kwocie 300,00 zł.
15. Mistrzostwa Wągrowca w Szachach Błyskawicznych – ufundowano puchary dla
zwycięzców oraz pokryto koszty współorganizacji zawodów na łączną kwotę 178,00 zł.
16. XVII Powiatowa Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Publicznych
Powiatu Wągrowieckiego - Powiat jako organizator imprezy pokrył koszty m.in.:
przygotowania obiektu zakupu medali, pucharów, nagród rzeczowych, art.
papierniczych na łączną kwotę 7.411,05 zł.
17. Mistrzostwa Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w Pływaniu – pokryto koszty
przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Chodzieży na zawody w kwocie
677,16 zł.
18. XX Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi - Mistrzostwa
Wielkopolski LZS Dzieci i Młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych– pokryto
koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Wolsztyna na zawody
w kwocie 2.160,00 zł.
19. Mistrzostwa Wielkopolski Zrzeszenia LZS Młodzieży Szkolnej w Lekkiej Atletyce pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Piły na zawody w
kwocie 874,80 zł.
20. Finał Wojewódzki Turnieju Piłkarskiego „Mała Piłkarska Kadra Czeka Chłopców” pokryto koszty przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Ostrzeszowa na
zawody w kwocie 1.242,00 zł.
21. XX Letnia Wojewódzka Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi – pokryto koszty
przejazdu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego do Żerkowa na zawody w kwocie
1.459,08 zł.
22. Zadanie pn.: „Organizacja powiatowych turniejów piłki nożnej rocznika 2006
i młodszych” realizowane w ramach Powiatowego Budżetu Obywatelskiego 2018 –
pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych na kwotę 7.610,37 zł.
23. Zawody Pływackie o Puchar Starosty Wągrowieckiego dla dzieci młodzieży z terenu
Powiatu Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 275,00 zł.
24. XXIII Otwarte Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Piłce Nożnej w kat. Open o Puchar
Starosty Wągrowieckiego – pokryto koszty zakupu pucharu na kwotę 102,00 zł.
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25. I Międzyzakładowy Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego – pokryto koszty
zakupu pucharów na kwotę 247,00 zł.
26. Turniej Piłki Nożnej LZS Mieszkańców Wsi – pokryto koszty wynajmu hali sportowej
na kwotę 375,00 zł.
27. Turniej Piłkarski z okazji uroczystego otwarcia boiska przy ZS w Gołańczy –
ufundowano puchar na kwotę 60,00 zł.
28. Wielopokoleniowy, rodzinny turniej sportowo-turystyczny realizowany w ramach
Budżetu Obywatelskiego 2018 – ufundowano puchary i nagrody rzeczowe dla
uczestników na łączną kwotę 2.306,92 zł.
29. Zawody Spławikowe w 100. Rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego – pokryto
koszty zakupu pucharów na kwotę 190,00 zł.
30. Regaty Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M – ufundowano nagrody rzeczowe
na kwotę 799,42 zł.
31. Festyn Militarny upamiętniający 100-lecie powstania Niepodległościowego – pokryto
koszty zakupu pucharów na kwotę 500,00 zł.
32. Turniej Strzelecki Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego - – pokryto koszty zakupu
pucharów na kwotę 399,00 zł.
33. X Jubileuszowy Turniej Piłki Nożnej - pokryto koszty zakupu nagród rzeczowych na
kwotę 199,95 zł.
34. Powiatowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Wągrowieckiego – ufundowano
puchary i statuetki na kwotę 480,00 zł.
35. Turniej Szachowy 50 Lato na Pałukach w Wągrowcu – pokryto koszty zakupu
pucharów i koszty współorganizacji na łączną kwotę 179,00 zł.
36. XIV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka połączony z festynem
rodzinnym – ufundowano statuetki i puchary na kwotę 365,00 zł.
37. II Bieg Strzelca – Wągrowiec 2018 dla Niepodległej – pokryto koszty zakupu pucharów
na kwotę 200,00 zł.
38. Turniej w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Starosty Wągrowieckiego – ufundowano
puchar na kwotę 60,00 zł.
39. Regionalny Turniej Warcabowy dla Honorowych Dawców Krwi – pokryto koszty
zakupu pucharów na kwotę 109,00 zł.
40. Powiatowe Zawody w Sportach Obronnych – ufundowano puchary i nagrody rzeczowe
na łączną kwotę 214,96.
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41. 3 Półmaraton Wągrowiec-Skoki – pokryto koszty zakupu pucharów na kwotę 2.000,00
zł.
42. Powiatowy Drużynowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko-Wągrowieckich
o Puchar Starosty Wągrowieckiego – ufundowano puchary na kwotę 487,00 zł.
43. Turniej Piłki Siatkowej Oldbojów – X Memoriał im. Zbigniewa Groszaka – pokryto
koszty zakupu pucharów na kwotę 250,00 zł.
44. VII Mistrzostwa Powiatu w Rzucie Lotką o Puchar Starosty Wągrowieckiego –
ufundowano puchary na kwotę 199 zł.
45. Strzelanie niepodległościowe 2019 o Puchar Starosty Wągrowieckiego – pokryto koszty
zakupu pucharów i statuetek na łączna kwote284,00 zł.
46. Powiatowy Turniej Tenisa Stołowego im. Grzegorza Pietrzyckiego – pokryto koszty
zakupu puchary na kwotę 155,00 zł.
47. Powiatowy Turniej Strzelecki „Strzelanie Niepodległościowe” – ufundowano puchary
na kwotę 499,00 zł.
48. Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach – pokryto koszty zakupu pucharów
oraz współorganizacji na kwotę 1.095,00 zł.
49. XIV Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Starosty Wągrowieckiego
– ufundowano puchary na kwotę 300,00 zł.
50. Zakończenie Sezonu Lotowego Gołębi 2018 – pokryto koszty zakupu

nagród

rzeczowych na kwotę 500,00 zł.
51. XXIV Otwarte Mistrzostwa Polski Kolejarzy w Halowej Piłce Nożnej w kategorii
OPEN – pokryto koszty zakupu na kwotę 117,00 zł.
52. Powiatowe turnieje, zawody sportowe w różnych dyscyplinach, różnych typów szkół
organizowanych dla uczniów zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego
SZS Wielkopolska - pokryto koszty zakupu pucharów na kwotę 2.495,50 zł.
53. Halowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii Żak i Orlik realizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 – ufundowano puchary i nagrody rzeczowe na łączną kwotę
2.329,20 zł.
54. III Bieg Trzech Króli dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – pokryto koszty
zakupu pucharów na kwotę 300,00 zł.
55. Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców – pokryto koszty na łączną kwotę 506,94 zł.
56. Zakup parasola dla Powiatu Wągrowieckiego wraz z wysyłką kurierską, który zostanie
wykorzystywany do organizacji bądź współorganizacji imprez o charakterze
sportowym, na kwotę 1.120,00 zł.
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57. XI Memoriał im. Mariana Głuszka – Mistrzostwa Wielkopolski LZS Młodzieży
Szkolnej w Lekkiej Atletyce Juniorów Młodszych – pokryto koszty przewozu
uczestników do Wrześni na kwotę 1.140,48.
58. XXIII Memoriał im. Prof. Bernarda Kobielskiego – Mistrzostwa Powiatów
Województwa Wielkopolskiego w Lekkiej Atletyce LZS Młodzików – pokryto koszty
przewozu reprezentacji Powiatu Wągrowieckiego na kwotę1.534,46.
59. Powiatowe mityngi „Joga Cup” dla mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego – pokryto
koszty przeprowadzenie zajęć jogi na kwotę 300,00 zł.
Ponadto powiat wągrowiecki dofinansował zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
w zakresie kultury fizycznej i sportu i tak w 2018 roku dofinansowanie otrzymały:
1. Klub Jeździecki „SOKÓŁ” Damasławek - na realizację zadania pn. „Regionalne
Zawody w Skokach przez Przeszkody – XVI Memoriał Angeliki Jach” na kwotę
10.000,00 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu - na realizację zadania
pn. „XXVII Turniej Piłki Nożnej Drużyn Osiedlowych- MUNDIALITO” na kwotę
2.500,00 zł.
3. Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec - na realizację zadania
pn. „Drużynowe zawody wędkarskie o puchar Lata na Pałukach” w kwocie 3.000,00 zł
4. Miejski Klub Pływacki Wągrowiec- na realizację zadania pn. „Organizacja
i koordynacja pływackich zawodów sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu
ponadgminnym dla dzieci, młodzieży” w kwocie 5.000,00 zł.
5. Stowarzyszenie Sportowe „Szkwał” w Kamienicy - na realizację zadania pn.
„Gimnastyka 2018” w kwocie 3.000 zł .
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wapno – na realizację zadania pn. „Festyn
„Wakacje Czas Zacząć” Srebrna Góra 2018”w kwocie 2.500,00 zł.
7. Miejski Klub Sportowy Nielba Wągrowiec – na realizację zadania pn. „CYKL
SZEŚCIU ZAWODÓW PŁYWACKICH – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KLUBU
MKS NIELBA WĄGROWIEC” w kwocie 4.000,00 zł.
8. Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu – na realizację zadania pn.
„Turniej sportowo – rekreacyjny „Seniorlandia 2018” na kwotę 670,00 zł.
9. Fundacja Piotra Reissa z siedzibą w Poznaniu – na realizację zadania pn. „Treningi
piłkarskie oraz udział

w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko Lubuskiej dla dzieci

i młodzieży w Powiecie Wągrowieckim” na kwotę 5.000,00 zł.
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10. Stowarzyszenie Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego w Siennie – na realizację
zadania pn. „XXV Jubileuszowe Siennieńskie Biegi Przełajowe, Sienno 2018” na kwotę
3.000,00 zł.
11. Okręg Nadnotecki Polski Związek Wędkarski – Koło Wągrowiec – na realizację
zadania

pn.

„ZAWODY

WĘDKARSKIE

MEMORIAŁ

HENRYKA

PAPRZYCKIEGO” na kwotę 2.600,00 zł.
12. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania
pn. „POŻEGNANIE LATA Z TPD – LATAWIEC” w kwocie 3.000,00 zł.
13. Stowarzyszenie Sportowe „SZKWAŁ” w Kamienicy – na realizację zadania pn.
„Gimnastyka 2018 edycja 2” w kwocie 1.773,50 zł.
14. Pokryto koszty udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez
Powiat Wągrowiecki w Programie” Szkolny Klub Sportowy” zgodnie z porozumieniem
zawartym pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a Szkolnym Związkiem Sportowym
„WIELKOPOLKA” w kwocie 1.400,00 zł.

- Zadania z zakresu turystyki:
Zadania z zakresu turystyki obejmują tworzenie warunków dla rozwoju turystyki
w powiecie. W 2018 roku dofinansowywano zadania z zakresu turystyki o zasięgu
ponadgminnym, organizowane w celu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
na 2018 rok:
1. Spływ Kajakowy "Zimowa Wełna" realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
w 2018r. – pokryto koszty nagród rzeczowych dla uczestników w kwocie 2.999,99 zł.
2. Rajd „Powiatowa Setka” – ufundowano nagrody rzeczowe na kwotę 190,00 zł
3. Spływ kajakowy „Strugą Gołaniecką” – pokryto koszty wypożyczenia kajaków dla
uczestników w kwocie 500,00 zł.
4. Powiatowy Rajd Samochodowy w ramach „Weekendu na Szlaku Piastowskim” –
ufundowano puchary i medale na łączną kwotę 187,00 zł.
5. Rajd „Wągrowiecka Setka” – ufundowano medale dla uczestników na kwotę 310,00
zł.
6. „Rajd, spływ na orientację (kajaki, rowery, pieszy) realizowany w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2018 – pokryto koszty zakupu pucharów i nagród rzeczowych dla
uczestników na łączna kwotę 3.693,09 zł.
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7. III Weekend na Szlaku Piastowskim – pokryto koszty przeprowadzenia warsztatów
historycznych na kwotę 3.000,00 zł.
Powiat Wągrowiecki dofinansował również zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom
w zakresie turystyki oraz różne opłaty i składki; i tak w 2018 roku opłacono składkę
członkowską na rzecz Klastra Turystycznego oraz dofinansowanie otrzymało:
1. Stowarzyszenie pomocy Uczniom im. Jana Pawła II w Mieścisku – na realizację zadania
pn. „Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Francji”
w kwocie 4.500 zł.
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu – na realizację zadania
pn. „Wycieczki z TPD 2018” w kwocie 2.000,00 zł.
3. opłacono I i II transzę składki członkowskiej Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski
w Wielkopolsce” w 2018 r. zgodnie z Uchwałą XII/76/2015 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 25 listopada 2015 roku w kwocie 4.264,00 zł.
- Zadania z zakresu promocji

Publikacje

promocyjne

oraz

wytworzone

materiały

są

niezbędne

podczas

organizowanych imprez: m.in. targów edukacyjnych, festynów, wystaw, zawodów i wydarzeń
oraz uroczystości. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków danemu wydarzeniu patronat
sprawuje Starosta Wągrowiecki. Przykładami takich wydarzeń oraz inicjatyw w 2018 roku są:
- Plebiscyt Głosu Wągrowieckiego Wągrowczanin A.D. 2017 i Honorowy Wągrowczanin A.D.
2017,
- Plebiscyt „Rycerz Floriana”,
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Dziecka „Wągrowiec Cup”,
- Plebiscyt „Gospodyni Roku”,
- Plebiscyt „Sołtys Roku”,
- Konkurs „Mecenas Kultury Powiatu Wągrowieckiego”,
- XVIII edycja projektu Szlachetna Paczka,
- VI Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski,
- Ogólnopolska Kampania Społeczno-Edukacyjna „Hospicjum to też Życie” i „Żonkilowe Pola
Nadziei”,
- Konkurs historyczno-muzyczny „Zwycięska Wielkopolska”,
- III Powiatowy Turniej Strzelecki pamięci „Bohaterów walk za Boga, Wolność i Ojczyznę”,
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- Europejskie Dni Ptaków,
- Cyfrowe Archiwum Społeczne Powiatu Wągrowieckiego,
- IX Wielkopolski wZlot Wędrowników,
- Gala „Wolontariusz Roku 2018”,
- Maturzysta Roku 2019,
- Halowy turniej noworoczny – turniej piłki nożnej w kategorii Żak i Orlik”,
- konkurs na „Świąteczną Bombkę”,
- Powiatowy Turniej Strzelecki im. Cystersów Łekneńsko – Wągrowieckich,
- konferencja w Zespole Szkół w Gołańczy nt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka
paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach
zrównoważonego rozwoju”,
- Akcja honorowego oddawania krwi,
- Turniej Piłki Ręcznej w Wągrowcu,
- pierwszy slalom kajakowy o Puchar Starosty Wągrowieckiego,
- Wielka Gala Taneczna,
- zawody pływackie Polinova Swim Cup o Puchar Starosty Wągrowieckiego.
Powiat posiada stronę internetową www.wagrowiec.pl oraz profil społecznościowy na
Facebooku. Dla celów promocji potencjału turystycznego i walorów powiatu, na serwisie
YouTube zamieszczono film promocyjny powiatu.
Współpraca z mediami opiera się głównie o stałą i okolicznościową publikację
artykułów i treści promocyjnych, informacyjnych w prasie - skierowanych do społeczeństwa.
Na przestrzenia ostatnich, tak i również kontynuowaną w 2018 roku jest przekazywana
informacja drukowana w formie Wągrowieckiego Kuriera Powiatowego. Gazeta ukazuje się
w cyklu cotygodniowym i zawiera najświeższe informacje z działalności władz powiatu,
relacje z przeprowadzanych imprez, eventów, spotkań, a także zapowiedzi i zaproszenia na
zbliżające się wydarzenia.
Targi, wystawy, spotkania, imprezy, konferencje czy szkolenia to coroczne i cykliczne
zadania powiatu, który jest organizatorem oraz uczestnikiem tych wydarzeń. Wspomniana
okoliczność stanowi niepowtarzalną okazję do promocji powiatu, budowania, kreowania
i umacniania pozytywnego wizerunku regionu. Organizacja tych wydarzeń jest filarem dla
wszystkich działań mających związek promocją i komunikacją ze społeczeństwem.
Rok 2018 był rokiem kulminacyjnym jeśli chodzi o działania związane z wydarzenia
dotyczącymi Powstania Wielkopolskiego.
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Powołano Powiatowy Honorowy Komitet Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918/1919.
To wydarzenie zainicjowało wiele ważnych wydarzeń, które zaangażowały dzieci, młodzież
oraz dorosłych. Każdy z mieszkańców powiatu wągrowieckiego mógł wziąć udział w wielu
wydarzeniach. Odbył się konkurs na zakładkę do książki, na kartkę i znaczek pocztowy, projekt
okolicznościowego datownika, konkurs literacki adresowany do młodzieży szkolnej oraz
dorosłych mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. Wydano trzy tomy powstańczych
wspomnień, których zebrania podjął się historyk, szef Rady Programowej przy Komitecie
Honorowym Andrzej Wieczorek. W przygotowaniu jest również album poświęcony powstaniu.
Kalendarz o tematyce związanej z Powstaniem Wielkopolskim został uhonorowany na
ogólnopolskim konkursie. Inauguracja powiatowych obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości i Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego odbyła się 21 września 2018 roku.
To wówczas poświęcono sztandar Towarzystwa Powstańców i Wojaków na Powiat
Wągrowiecki, który został przekazany I Liceum Ogólnokształcącemu w Wągrowcu im.
Powstańców Wielkopolskich.
Z innych działań promocyjnych należy wymienić imprezy oraz uroczystości
organizowane i współorganizowane oraz współfinansowane przez powiat wągrowiecki.
Corocznie jest ich kilkadziesiąt. Niektóre mają charakter cykliczny inne jednorazowy.
Jedną z nich są corocznie organizowane Dożynki Powiatowe. Podczas uroczystości
prezentowane są wieńce dożynkowe, twórczość ludowa, regionalne wyroby, pokazy sprzętu
rolniczego. Nagrodą Herbu Powiatu odznaczani są najlepsi producenci z branży produkcji
rolniczej. Święto organizowane jest przemiennie w miejscowościach poszczególnych gmin
powiatu wągrowieckiego.
Kolejnym wydarzeniem jest organizowana już od 19 lat Gala Nagrody Powiatu
Wągrowieckiego Złota Pieczęć, gdzie honoruje się osoby fizyczne za popularyzację
ponadprzeciętnych działań i dokonań społecznych oraz zawodowych na rzecz powiatu.
Innymi działaniami zainicjowanymi i kontynuowanymi przez powiat są:
- spotkania „przy choince” z dziećmi z przedszkoli,
- Mikołajki w szpitalu na Oddziale Dziecięcym,
- Ekoimpresje czyli Wojewódzki Ekologiczny Konkurs Plastyczny,
- Powiatowy konkurs plastyczny na logo „STOP DOPALACZOM”,
- Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Szachach,
- Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych „Kurtyna”,
- Powiat wągrowiecki - Niepodległa do Hymnu,
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- Patriotyczny Rajd Powiatowy,
- Powiatowy etap XI Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej
Wielkopolski,
- Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej,
- Trójstronne polsko-niemiecko-czeskie warsztaty malarskie w Powiecie Wągrowieckim
- wspieranie działań Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprzez przekazane fanty na
licytacje,
- Powiatowy Konkurs Wokalistów „Graj Muzyka! 2018”,
- Powiatowy Turniej Recytatorski „Między Wierszami”,
- Powiatowa edycja „41 Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,
- Światowy Dzień Książki,
- Spartakiada Seniorów z terenu Powiatu Wągrowieckiego.
Powiat wągrowiecki w swoich promocyjnych działaniach wspiera wiele instytucji,
a jego przedstawiciele są zapraszani do udziału w ich uroczystościach, jak chociażby:
- wsparcie dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Bronisława Zielińskiego
w Wągrowcu,
- udział w uroczystości z okazji 5 - lecia Wągrowieckiego Stowarzyszenia Społeczno –
Kulturalnego im. Stanisława Przybyszewskiego,
- 60 – lecie Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża,
- Obchody Światowego Dnia AIDS w Powiecie Wągrowieckim,
- „Szkolenie jedz zdrowo i rośnij w siłę z TPD 2018”,
- Międzypowiatowy Konkurs Literacki w Szubinie,
- Regionalny Turniej Warcabowy PCK,
- Pożegnanie Lata z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci - LATAWIEC 2018,
- Wojewódzki Konkurs Ekologiczny pt. „Wągrowieckie Spotkanie z Przyrodą”,
- Piknik przy bunkrze,
- VI Wojewódzkie Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP,
- Festiwal Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej,
- XXIII Pałuckie Targi Rolne w Żninie,
- XVII Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie,
- XIV Osiedlowy Turniej Piłkarski im. Zbigniewa Walkowiaka,
- 80 – lecie ROD im. Sz. Wachowiaka w Wągrowcu,
- I Turniej Piłki Nożnej im. Tadeusza Synorackiego,
- Eliminacje do Mistrzostw Polski Jachtów Sterowanych Radiem w klasie F5-M,
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- 140-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołaszewie,
- XXIV Jarmark Cysterski w Łeknie,
- V Powiatowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu
Wągrowieckiego,
- Forum Sołtysów Powiatu Wągrowieckiego,
- XXXIV Turniej Piłki Nożnej Na Trawie,
- I Powiatowy Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej,
- Rajd Rowerowy „Ponad Podziałami”,
- Powiatowe Spotkanie ze Sztuką „Wiosna Teatralna 2018”,
- Powiatowy Przegląd Piosenki Turystycznej „Z piosenką na wakacje”,
- 90 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Panigrodzu.
W piątek 9 listopada 2018 roku Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc, podczas uroczystości
z okazji Dnia Niepodległości, odebrał Honorową Statuetkę, przyznaną mu przez Związek
Powiatów Polskich. Wyróżnienie, przyznane za wieloletnią wzorową służbę samorządową
i pracę na rzecz "malej ojczyzny", wręczył staroście Dyrektor Biura Związku Powiatów
Polskich Rudolf Borusiewicz. Było to docenienie pracy Starosty w wielu płaszczyznach,
również tej promocyjnej. Podobnie jak w przypadku wręczonej Staroście, 16 października
w Poznaniu nagrody Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP "Mediom
Przyjazny 2018".

VIII. Współpraca powiatu z innymi podmiotami
- Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego „Komunikacja”
W 2018 roku w skład stowarzyszenia wchodziło 15 jednostek samorządu terytorialnego.
Są to jednostki: Powiat Wągrowiecki, Powiat Poznański, Miasto Poznań, Miasto Wągrowiec,
Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Nakło nad Notecią, Miasto i Gmina Murowana Goślina,
Miasto i Gmina Gołańcz, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Czerwonak, Gmina Wapno, Gmina
Damasławek, Miasto i Gmina Kcynia, Gmina Mieścisko i Miasto i Gmina Rogoźno.
Cele stowarzyszenia:


Lepsza komunikacja – poprawa warunków komunikacyjnych pomiędzy gminami,
powiatami i województwami w obrębie województwa wielkopolskiego i kujawsko –
pomorskiego,
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Tworzenie szklaków – tworzenie regionalnych szlaków turystycznych, wodnych,
pieszych i rowerowych w celu szybszego, sprawniejszego i bezpieczniejszego
przemieszczania się mieszkańców



Współpraca

–

współpraca

z

Marszałkiem

Województwa

Wielkopolskiego,

Prezydentem Poznania i Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Tworzenie warunków do inwestowania.
W 2018 roku Stowarzyszenie pełniło funkcję koordynatora przy opracowaniu analizy

dla linii kolejowej Czarnków – Wągrowiec. Zgodnie z umową, w dniu 30 marca 2018 r.
wykonawca wyłoniony w drodze zapytania o cenę: Invest & Consulting Group Sp. z o.o.
z Opola, przekazał wstępną „Analizę popytu na przewozy kolejowe pasażersko-towarowe na
połączeniu aglomeracyjnym Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec, jako element studium
wykonalności”.

Dokument

został

przekazany

wszystkim

jednostkom

samorządu

terytorialnego, które leżą wzdłuż linii kolejowej, były zainteresowane jej opracowaniem oraz
ją finansowały. W dniach 18 , 19 i 20 kwietniu odbyły się trzy powiatowe konsultacje społeczne
w Wągrowcu, Rogoźnie i Czarnkowie. Zgłoszone podczas konsultacji uwagi oraz wnioski
pisemne

Departamentu

Transportu

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego, wykonawca rozpatrzył i zweryfikował odpowiednio swoje opracowanie.
Ostateczna wersja dokumentu została przekazana w wymaganym terminie w dniu 2 maja 2018
roku. Dalszych uwag nie wniesiono, a wszystkie jednostki samorządowe uregulowały
należność na rzecz wykonawcy.
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych
Do WOKiSS-u Powiat Wągrowiecki przystąpił 24 lutego 1999 roku. Składka w 2018
roku wyniosła 18 630,00. Oprócz szkoleń dla pracowników WOKiSS udostępnia dyżury
ekspertów oraz wykonuje analizy prawne.
Szkolenia, w których uczestniczyli przedstawiciele samorządu powiatowego w 2018 roku:
Temat szkolenia
Status prawny radnego.
Język urzędowy - zasady pisania i redagowania pism urzędowych oraz zasady poprawności
językowej.
Realizacja zadań wydziałów komunikacji w praktyce wg stanu prawnego na dzień 31.122017.
Zarządzanie drogami w świetle nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego i
nowelizacji Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na
drogach.
Służba Przygotowawcza Urzędników Samorządowych.

Liczba
uczestników
4
2
2
1

12
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Nowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w 2018 roku
Prawo zamówień publicznych.
Realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym – zasady realizacji,
wnoszenia zmian do umowy, rozliczenie wkładu własnego.
Jawność życia publicznego, oświadczenia majątkowe.
Prawo zamówień publicznych w projektach EFS, EFRR i Funduszu Spójności w okresie
programowania 2014-2020 – cz. 2
Najważniejsze zmiany w przepisach obowiązujących od 2018 r. dla służb finansowo –
księgowych.
Wieloletnia Prognoza Finansowa po zmianach – Projekt nowelizacji ustawy o finansach
publicznych.
Zamknięcie roku budżetowego.
Zmiany w ustawach samorządowych.
Nowości w dochodach jednostki samorządu terytorialnego.
Naliczanie, rozliczanie i kontrola dotacji podmiotowych udzielanych przez samorządy
jednostkom oświatowym niesamorządowym w roku 2018.
Najczęściej popełniane błędy w dochodzeniu należności na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego.
Zasady udzielania pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Płatność podzielona VAT.
Rozporządzenie w sprawie wynagradzania osób pełniących funkcje zarządzające w jst.
Podziały nieruchomości rolnych.
Uprawnienia pracownicze przysługujące wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta i
etatowym członkom zarządu powiatu w związku z upływem kadencji.
Kodeks wyborczy po zmianach. Specustawa mieszkaniowa i zmiany w prawie budowlanym.
Praktyczne problemy ochrony danych osobowych w JST – doświadczenia z pierwszych
miesięcy obowiązywania RODO.
Ustawa przekształceniowa Cyberzagrożenia w jst.
Statut powiatu a ostatnie zmiany ustawodawcze Zmiany w ustawie o samorządzie
powiatowym.
Nowe wzory ofert na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym - rozliczanie
zadań przez rezultaty, tryb uproszczony w ramach art. 19 a.
Dokumentacja pracownicza w świetle nowych regulacji prawnych.
Techniki prezentacji i wystąpień publicznych.
Raport o stanie gminy/powiatu w świetle najnowszych zmian w ustawie o samorządzie
gminnym i powiatowym. Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza.
Razem: 68 osób

1
1
3
1
1
1
1
8
1
1
2
1
1
8
1
1
1
1
1

1
4
4
1
1

- 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
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walorach edukacyjnych. Treści wyznaczające szlak są rozpoznawalne, poznawane w toku
nauczania już na poziomie szkolnictwa podstawowego.
W 2011 roku zawiązała się inicjatywa mająca na celu uporządkowanie obiektów na
Szlaku Piastowskim – silniejsze zwrócenie uwagi na jego historyczność, na podkreślenie
i zaakcentowanie tych obiektów, które rzeczywiście mają związek z Piastami, które powstały
z ich bezpośredniej inicjatywy lub w okresie ich intensywniej działalności na obszarze
funkcjonowania państwa Piastów – Civitas Schinesghe. Stąd też w ramach propozycji
przebiegu Szlaku Piastowskiego pojawiły się nowe obiekty – takie, które dotąd nie były objęte
omawianą trasą turystyczną. Sam szlak zmienił również swój kształt. Zamiast
charakterystycznej ósemki, obecna koncepcja przewiduje dwie trasy: wschód-zachód
(od Lubinia do Włocławka) oraz północ-południe (od Łekna do Kalisza), z punktem przecięcia
w Gnieźnie. Bez wątpienia trasa taka staje się bardziej spójna, jej związek z Piastami jest
zdecydowanie czytelniejszy, a jednocześnie zyskuje ona na atrakcyjności.
Dotychczasowy zakres prac Rady Programowo –Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego:
1.Weryfikacja historyczna- audyt w 2011 roku, ustalenie nowej przestrzeni Szlaku
Piastowskiego, ograniczonej cezurą czasową do roku 1370, czyli do końca panowania dynastii
Piastów.
2.Weryfikacja turystyczna– I audyt w roku 2012 oraz II audyt w roku 2013,ustalenie, iż Szlak
Piastowski kojarzy się z obszarem dwóch województw, tj. wielkopolskiego i kujawskopomorskiego.
3. Rozróżnienie dwóch typów obiektów szlaku:
- gwarantowane-(pozytywny wynik audytu historycznego i turystycznego),
- aspirujące(konieczny pozytywny wynik audytu historycznego oraz określony czasookres na
spełnienie wszystkich warunków audytu turystycznego).
W dniu 22 października 2014r. w Poznaniu podpisane zostało Porozumienie samorządowe
w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego oraz
List intencyjny w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie województwa
wielkopolskiego. Wśród sygnatariuszy Porozumienia – jednostek samorządu terytorialnego
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,
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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.

IX. Drogi publiczne i komunikacja

Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowy Zarząd Dróg w Wągrowcu jest jednostką organizacyjną Powiatu
Wągrowieckiego nieposiadającą osobowości prawnej, wykonującą zadania zarządu dróg
powiatowych. Dyrektor jest pracodawcą dla zatrudnionych w Powiatowym Zarządzie Dróg
pracowników. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Wągrowcu zatrudnionych jest 18
pracowników.
Do podstawowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązków
zarządcy drogi, określonych w art. 20 ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
- opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowych budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
- pełnienie funkcji inwestora,
- utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń
zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruch,
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- przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych
zadań na rzecz obronności kraju,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na zajecie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pieniężnych,
- prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz
udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
- wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
- przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
- przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub
powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
I. Rozwój systemu komunikacji/ bezpieczeństwa w 2018 roku

Lp.

Nazwa zadania
(remont, inwestycja)

Całkowita
wartość
zadania

1.

Remont drogi nr 1605P
odc. Runowo - Potulice

399 881,29 zł

2.

Remont drogi 1560P odc.
Gołańcz – Czerlin
Remont drogi nr 1557P
odc. Gołańcz – Oleszno

3.

166 491,78
304 110,78 zł

Wartość i źródło
pozyskanych
środków
zewnętrznych
Budżet
Obywatelski
powiatu
wągrowieckiego
75 000,00 zł;
gmina Gołańcz
75 000,00 zł;
gmina Gołańcz
21 000,00 zł;
gmina
Damasławek

Jednostka
miary

0,440 km

0,242 km
0,403 km

4.

Remont drogi nr 1591P
m. Turza

61 393,61 zł

5.

Remont drogi nr 1595P
m. Międzylesie
Remont drogi nr 1592P
odc. Damasławek –
Piotrkowice
Remont drogi nr 1610P
ul. Jankowska m.
Wągrowiec
Remont drogi 1607P ul.
Bobrownicka m.
Wągrowiec
Remont drogi nr 1696P
odc. Mieścisko –
Budziejewko
Remont drogi nr 1560P
m. Stołężyn

198 314,61 zł

-

0,350 km

132 483,30 zł

-

0,400 km

193 169,78 zł

-

0,470 km

103 277,25 zł

-

0,118 km

179 254,67 zł

-

0,300 km

87 705,15 zł

-

0,100 km

6.

7.

8.

9.
10.

Uwagi

0,075 km
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przebudowa drogi nr
1562P odc. Łekno –
Rąbczyn
Przebudowa drogi nr
1677P ul. Zamkowa m.
Skoki
Przebudowa drogi
powiatowej nr 1653P ul.
Parkowa m. Skoki
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1695P m. Sarbia
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1697P m. Podlesie
Wysokie
Przebudowa peronu
autobusowego w ciągu
drogi powiatowej nr
1695P m. Sarbia
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1580P m. Srebrna
Góra
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1580P m. Stołężyn
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1580P w m. Wapno
Przebudowa chodnika
wraz z zatoką postojową
w ciągu drogi
powiatowej nr 1603P m.
Mokronosy
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej
nr 1603P m. Łekno

3 381 030,54 zł

2 023 391,00 zł;
UE

4,840 km

1 093 657,25 zł

500 000,00 zł;
gmina Skoki

0,469 km

898 243,47 zł

400 000,00 zł;
gmina Skoki

0,825 km

45 983,20 zł

18 000,00 zł;
gmina Mieścisko

0,097 km

93 550,69 zł

41 000,00 zł;
gmina Mieścisko

0,054 km

61 796,25 zł

20 000,00 zł;
gmina Mieścisko

0,059 km

118 584,27 zł

Budżet
obywatelski

0,246 km

66 412,99 zł

15 000,00 zł;
gmina Wapno

0,134 km

72 626,53 zł

15 000,00 zł;
gmina Wapno

0,136 km

239 077,77 zł

50 000,00 zł;
MMH Eco- Pal
Maciej Piotrowski
i Wspólnicy,
Mokronosy

0,168 km

194 484,81 zł

75 000,00 zł;
gmina Wągrowiec

0,214 km

Sieć dróg
Lp.
I.

II.

Drogi poza-miejskie
[km]

Drogi miejskie (ulice)
[km]

Razem
[km]

Drogi twarde - razem

325,5

24,1

349,6

w tym: bitumiczne

308,7

23,8

332,5

tłuczniowe

7,3

0,3

7,6

brukowcowe

8,9

-

8,9

betonowe

0,6

-

0,6

Drogi gruntowe

40,6

3,3

43,9

366,1

27,4

393,5

Rodzaj nawierzchni

Razem:
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Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Gmina

Drogi twarde
[km]

Drogi gruntowe
[km]

Razem [km]

Damasławek

51,1

2,1

53,2

Gołańcz

46,7

0,7

47,4

Mieścisko

55,4

4,2

59,6

Skoki

58,5

26,7

85,2

Wapno

18,2

2,1

20,3

Wągrowiec

108,5

6,5

115,0

m. Wągrowiec

11,2

1,6

12,8

349,6

43,9

393,5

Razem:

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 Wydział realizuje:
- prowadzi rejestry przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie:
a. stacji kontroli pojazdów oraz diagnostów,
b. ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów,
c. transportu zarobkowego rzeczy oraz osób,
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d. transportu niezarobkowego rzeczy oraz osób,
e. spedycji
- prowadzi gospodarkę drukami komunikacyjnymi i tablicami rejestracyjnymi, drukami
zezwoleń transportowych, 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,
W 2018 roku w Wydziale Komunikacji:
- zarejestrowano, wprowadzając do ewidencji 7.796 pojazdów,
- wydano prawa jazdy w ilości 2197 sztuk,
- wydano zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących
wartości pieniężne 39 osobom, (łącznie w ewidencji widnieje 211).
Realizacja podstawowych zadań przedstawiała się następująco:
Rejestracja pojazdów

Lp.
1.

Wydano decyzji administracyjnych (poz. 2-7)

2.

Pierwsza rejestracja i przerejestrowanie ze zmianą właściwości miejscowej,

Ilość
17.895
7796

w tym pojazdów:
- sprowadzonych z zagranicy,

4240

- oznaczono tablicami indywidualnymi,

7

- oznaczono tablicami zabytkowymi,

5

3.

Przerejestrowano bez zmiany właściwości miejscowej

2131

4.

Wydano wtórników dokumentów oraz tablic

2185

5.

Kasacja pojazdów

1390

6.

Nadano nr identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych

54

7.

Czasowa rejestracja na wniosek właściciela

87

8.

Ubyło pojazdów

4140

9.

Zgłoszenie zbycia pojazdu

3224

10.

Zatrzymano dowodów rejestracyjnych

748

11.

Udzielono informacji o pojazdach i ich właścicielach

77

Lp.
1.

Uprawnienia do kierowania pojazdami
Wydano decyzji administracyjnych (poz. 2-11)
- wniesiono odwołań od decyzji 5 -

Ilość
2.589

utrzymano w mocy 5,

2.

Wydano praw jazdy po raz pierwszy

857

3.

Rozszerzono uprawnienia do kierowania pojazdami

295

90

4.

Wydano wtórników lub wymieniono praw jazdy

129

5.

Wydano prawo jazdy z kodem 95

914

6.

Wydano praw jazdy międzynarodowych

14

7.

Wydano zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi i pojazdami

16

przewożącymi wartości pieniężne
8.

Cofnięto uprawnień do kierowania pojazdami

151

9.

Zatrzymano prawo jazdy dłużnikom alimentacyjnym

13

10.

Skierowano na kontrolne sprawdzenie stanu zdrowia

193

11.

Skierowano na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji

7

12.

Wydano Profile Kandydatów na Kierowcę (PKK)

1342

13.

Zaewidencjonowano osób bez uprawnień oraz po egzaminie negatywnym

77

14.

Przybyło kierowców

101

15.

Ubyło kierowców:

198

- w tym za granicę
16.

Wystąpiono do PWPW o wytworzenie praw jazdy

2103

17.

Udzielono informacji o uprawnieniach i ich posiadaczach

120

Wydział Komunikacji prowadzi również nadzór nad szkoleniem kierowców. Na terenie
powiatu wągrowieckiego na koniec 2018 roku działalność gospodarcza w zakresie ośrodków
szkolenia kierowców prowadzona była przez 11 ośrodków prowadzonych przez
przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej z których: 3 ośrodki szkoliły
kandydatów na kierowców w większości uprawnień, 8 ośrodków, które szkoliły w niższych
kategoriach takich jak kat. AM,B,BE lub T. W omawianym okresie żaden z przedsiębiorców
nie zrezygnował z prowadzenia ośrodków szkolenia kierowców. Łącznie w 2018 r.
przeszkolono 1020 osób, średnia zdawalność z części teoretycznej egzaminu wyniosła 33,80%,
a z części praktycznej wynosiła 50,70%. Zaobserwowano wzrost zdawalności z części
praktycznej o około 12%. W stosunku do zeszłego roku. Zaś, w przypadku zdawalności z części
teoretycznej można mówić o nieznacznym 10% spadku, w zestawieniu z rokiem ubiegłym.
Szkolenia prowadzone były również przez 2 szkoły, które prowadziły szkolenie
w formie zajęć zgodnie z programem kształcenia w danym zawodzie, były to: ZS im. K. Libelta
w Gołańczy oraz Zespół Szkół nr 1 im. S. Mikołajczyka w Wągrowcu. Łącznie w 2018 r. w tych
szkołach przeszkolono 16 uczniów.
W ewidencji Starosty wg stanu na dzień 31.12.2018 r. było zarejestrowanych 45
instruktorów. W omawianym okresie wpisano do ewidencji 4 nowych instruktorów
i wykreślono z ewidencji 2 instruktorów.
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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 2018 przeprowadzono 11 kontroli, tj. wszystkich funkcjonujących na obszarze powiatu
wągrowieckiego

ośrodków

szkolenia

kierowców,

w

wyniku

których

stwierdzono

nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji szkoleń polegających na braku podpisów
zarówno osób szkolonych jak i instruktorów prowadzących szkolenie, niezgłoszenia informacji
o rozpoczęciu kursu. W dwóch przypadkach przedsiębiorcy nie prowadzili harmonogramu
zajęć teoretycznych w okresie objętym kontrolą. Kontrola wykazała również, że w dwóch
przypadkach przedsiębiorcy nie dopełnili ustawowego obowiązku i nie przekazali do dnia
31.01.2018 informacji o przeprowadzonych kursach za rok 2017. Powyższe informacje zostały
przedłożone po wyznaczonym terminie. Zauważyć należy, że sukcesywnie, z roku na rok,
przeprowadzone

kontrole

wykazują

coraz

lepsze

przygotowanie

przedsiębiorców

prowadzących OSK w postaci lepszej infrastruktury oraz należytej dokładności w prowadzeniu
szkoleń.
Działalność gospodarcza w 2018 r. w zakresie stacji kontroli pojazdów była
prowadzona przez 10 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,
- 5 stacji kontroli pojazdów w zakresie stacji podstawowych: 3 na terenie m. Wągrowca, 2 na
terenie m. Gołańcz.
W 2018 r. łącznie przeprowadzono 37.434 badań technicznych pojazdów w tym:
- stacje okręgowe przeprowadziły 23.963 badań technicznych,
- stacje podstawowe przeprowadziły 13.471 badań technicznych.
Zarejestrowane były 24 osoby posiadające uprawnienia diagnosty. Na koniec roku
w stacjach kontroli pojazdów powiatu wągrowieckiego było zatrudnionych 34 diagnostów
w tym 17 diagnostów z ewidencji tutejszego starostwa (oznaczonych symbolem PWA).
Wszystkie stacje kontroli pojazdów w roku 2018 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.
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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.
W zakresie transportu na terenie powiatu na koniec 2018 r. działalność gospodarczą
prowadziło:
-

145 przedsiębiorców wykonujących krajowy transport drogowy rzeczy 405 pojazdami.
W ramach tego rodzaju transportu wydano 11 nowych zezwoleń oraz wypisy dla 15
pojazdów,

- 18 przedsiębiorców wykonywało krajowy transport drogowy osób 89 pojazdami, z tego
rodzaju transportu wydano dodatkowo 1 nowe zezwolenie oraz 18 wypisu dla pojazdu,
- przewozy drogowe na potrzeby własne wykonywało 105 przedsiębiorców 216 pojazdami,
w związku z upływem terminów ważności zaświadczeń oraz zwiększeniem ilości pojazdów
wydano 4 nowych zaświadczeń i wypisów dla 21 pojazdów oraz 10 decyzji wprowadzających
zmiany w rozkładach jazdy.
- na koniec roku zarejestrowanych było 7 przedsiębiorców wykonujących transport drogowy
w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycję) w tym 1 nowa licencja.
W zakresie zezwoleń transportowych udzielono 13 różnych informacji i zaświadczeń.
W 2018 roku tutejsze starostwo nie zostało objęte kontrolą Wojewódzkiego Inspektora
Transportu Drogowego w tym obszarze.
W roku 2018 usunięto 12 pojazdy w trybie o którym mowa w art. 130a ustawy – Prawo
o ruchu drogowym, z czego 1 pojazdy w dalszym procedowaniu przeszły na własność powiatu
i zostały zezłomowane co skutkowało ich wyrejestrowaniem z ewidencji CEP. W chwili
obecnej w stosunku do pierwotnych właścicieli tych pojazdów toczy się postępowanie
w przedmiocie egzekucji należności za okres od usunięcia pojazdu z drogi do uprawomocnienia
się postanowienia o przepadku pojazdu.

Organizacja ruchu
Starosta zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem zatwierdza organizacje
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ruchu w zakresie dróg gminnych i dróg powiatowych oraz opiniuje organizację ruchu
w zakresie dróg wojewódzkich.
W 2018 roku zostały rozpatrzone 203 sprawy z zakresu organizacji ruchu:
- zatwierdzenie stałych organizacji ruchu – 41 spraw
- zatwierdzenie czasowych organizacji ruchu – 136 spraw
- opiniowanie organizacji ruchu – 26 spraw
Ponadto zgodnie z rozporządzeniem przeprowadzane są kontrole zatwierdzonych
stałych organizacji ruchu oraz cykliczne kontrole dróg powiatowych i gminnych w zakresie
oznakowania.
W 2018 roku dokonano 3 zmian zezwoleń na liniach komunikacyjnych:
- nr 122678,
- nr 122690,
- nr 67100.

X. Rynek Pracy
Stan bezrobocia na koniec grudnia 2017 – liczba bezrobotnych 1513 osób; stopa
bezrobocia w powiecie – 6,4 %, w województwie – 3,7 %, w kraju – 6,6 %.
Stan bezrobocia na koniec stycznia 2018 – liczba bezrobotnych – 1633 osoby; stopa
bezrobocia w powiecie - 6,8 %, w województwie - 3,8 %, w kraju – 6,8 %.
Stan bezrobocia na koniec grudnia 2018 – liczba bezrobotnych – 1360 osób; stopa
bezrobocia w powiecie – 5,7 %, w województwie – 3,1 %, w kraju – 5,8 %.

XI. Dom Pomocy Społecznej
Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia
21 grudnia 2009 roku przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku z liczbą miejsc
rzeczywistych 60. Misja domu brzmi następująco: „Stworzyć taki dom, który daje mieszkańcom
poczucie bezpieczeństwa, stwarza atmosferę wzajemnego zaufania, daje poczucie autentycznej
troski o ich sprawy.” Stworzyć taki zespół pracowników, który będzie w sposób profesjonalny
wykonywać swoje zadania, a jego członkowie będą dumni z tego, że pracują w najlepszym
z domów pomocy, o którym jego mieszkańcy mówią „Nasz DOM”.
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Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze działa na podstawie:


ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 poz. 1508)



rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 734)



ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym



ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Zasady funkcjonowania określają również:


statut Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze (uchwała Nr XLV/238/2006 Rady
Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006r.)



regulamin organizacyjny Domu pomocy Społecznej

Zatrudnienie wynosiło 35 etatów. Struktura organizacyjna:
- Dyrektor,
- Dział księgowości,
- Dział terapeutyczno-opiekuńczy,
- Dział obsługi,
oraz pracownicy skierowani przez PUP do odbycia stażu, łącznie 7 osób na stanowiskach
pokojowej i pracownika gospodarczego.
Wymagany wskaźnik zatrudnienia w dps o typie domu dla osób w podeszłym wieku
zgodnie z rozporządzeniem wynosi 0,4, średnio przy uwzględnieniu pracowników na stażu
(max 10%), wyniósł w roku 2018 – 0,41. Koszt utrzymania mieszkańca w roku 2018 wynosił
3.320,00zł. Mieszkańcy przyjęci przed 2004r. na tzw „starych zasadach” - 11 osób.
Wykaz liczby mieszkańcówów przebywających w DPS w Srebrnej Górze skierowanych
z poszczególnych gmin powiatu wągrowieckiego stan na dzień 31 grudnia 2018r.:
- GOPS Damasławek - 6 osób
- MOPS Wągrowiec - 8 osób
- GOPS Wągrowiec - 7 osób
- OPS Skoki - 6 osób
- MGOPS Gołańcz - 6 osób
- OPS Mieścisko - 4 osoby
- GOPS Wapno - 2 osoby
Wykaz mieszkańców z innych powiatów, stan na dzień 31 grudnia 2018r.:
- MOPS Chodzież – 1 osoba
- MGOPS Czerniejewo – 1 osoba
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- GOPS Gostynin – 1 osoba
- GOPS Kobierzyce – 1 osoba
- MGOPS Margonin – 1 osoba
- OPS Murowana Goślina – 1 osoba
- OPS Grodzisk Wlkp. - 1 osoba
- OPS Obrzycko – 1 osoba
- OPS Pobiedziska – 1 osoba
- MOPR Poznań – 1 osoba
- MGOPS Rawicz – 1 osoba
- MGOPS Strzelce Krajeńskie – 1 osoba
- MOPS Świdnica - 1 osoba
- MGOPS Wyrzysk – 1 osoba
- MOPS Złotów – 1 osoba
- MGOPS Lubawka – 1 osoba
W roku 2018 w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze zamieszkało 10 nowych
seniorów, średnia wieku wg stanu na 31.12.2018r. wynosi 75 lat.
Lp.

Miesiąc

Rodzaj zajęć

1

STYCZEŃ

Zdobnictwo – obrazy wyklejane plasteliną oraz włóczką
papieroplastyka – kuleczki z krepy, wyklejanie obrazków
papieroplastyka – wycinanie i sklejanie ozdób
Wycinanie w tekturze szablonów masek karnawałowych
czytelnictwo, przeglądanie prasy
Malarstwo – farbowanie gałązek

2

LUTY

Zdobnictwo – obrazy wyklejane plasteliną oraz włóczką
papieroplastyka – kuleczki z krepy, wyklejanie obrazków
tworzenie kwiatów z krepiny
układanie puzzli
kolorowanki
Malowanie butelek farbami transparentnymi

3

MARZEC

Malowanie farbami akrylowymi kurek i zajączków z papieru falistego
zdobnictwo – obrazy wyklejane plasteliną oraz włóczką
papieroplastyka – kuleczki z krepy, wyklejanie obrazków
wykonywanie wianuszków z kwiatków krepowych
teatroterapia – przygotowania do występu
malowanie pisanek wielkanocnych
trening kulinarny – pieczenie ciasteczek z jabłkami
zdobienie palmy wielkanocnej

4

KWIECIEŃ

Gry planszowe
dziewiarstwo – obszywanie filcowych elementów
Malowanie obrazu farbami transparentnymi na szkle
Zdobnictwo – obrazy wyklejane plasteliną oraz włóczką
papieroplastyka – kuleczki z krepy, wyklejanie obrazków
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5

MAJ

Werandowanie – zajęcia na świeżym powietrzu
Wspólne śpiewanie piosenek
papieroplastyka – wycinanie i sklejanie aniołków
dziewiarstwo – łączenie elementów filców
zdobnictwo- wyklejanie obrazów plasteliną i włóczką

6

CZERWIEC

Układanie puzzli
kolorowanki
malowanie farbami na szkle
Malowanie farbami akrylowymi aniołków
zdobnictwo – wyklejanie obrazów włóczką
papieroplastyka - origami

7

LIPIEC

Teatroterapia – przygotowania do występu
papieroplastyka – wycinanie i składanie kwiatów
malowanie zbóż farbami akrylowymi
czytelnictwo- przegląd prasy
zdobnictwo obrazów włóczka i plasteliną

8

SIERPIEŃ

Dziewiarstwo – wykonywanie pomponów z włóczki
układanie puzzli
zajęcia na świeżym powietrzu – śpiewanie piosenek, skecze
Zdobnictwo – obrazy z włóczki i na szkle

9

WRZESIEŃ

Papieroplastyka – wycinanie i sklejanie liści jesiennych,
Kolorowanki,
Dekorowanie styropianowych kół tkaniną,
Wyklejanie obrazów kawałkami tkanin
Zdobienie plasteliną

10

PAŹDZIERNIK

Bukieciarstwo – składanie sztucznych kwiatów,
Papieroplastyka – origami
Przygotowywanie stroików na groby

11

LISTOPAD

Zdobnictwo – wycinanie choinek, ozdoby z makaronu, zdobienie brokatem
Wyklejanie watą skrzydełek aniołków
Malowanie farbami na płótnie
Przeglądanie prasy

12

GRUDZIEŃ

Wycinanie z papieru ozdób choinkowych
Zdobienie brokatem bombek
Ozdabianie kartek świątecznych
Słuchanie i śpiewanie kolęd
Trening kulinarny – pieczenie pierników

Udział mieszkańców w imprezach okolicznościowych w 2018 roku:

Lp.

Data

Uroczystości, spotkania, wycieczki, wyjazdy

Miejsce

1

06.01.2018

Świąteczny koncert orkiestry Campanella

GOK Damasławek

2

16.01.2018

Występ Chóry Grylewianki

DPS Srebrna Góra

3

24.01.2018

Występ dzieci z SP w Wapnie z okazji Dnia Babci i
Dziadka

DPS Srebrna Góra

4

26.01.2018

Uroczysta Sesja Rady Powiatu podpisanie aktu
notarialnego

DPS Srebrna Góra

5

08.02.2018

Zabawa karnawałowa z zaproszonymi Domami

DPS Srebrna Góra

6

02.03.2018

Urodziny mieszkańca

DPS Srebrna Góra
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7

08.03.2018

Dzień Kobiet
występ dzieci z Przedszkola w Wapnie
występ mieszkańców DPS-u

DPS Srebrna Góra

8

01.04.2018

Śniadanie wielkanocne

DPS Srebrna Góra

9

19.04.2018

Grillowanie
zabawa na świeżym powietrzu

DPS Srebrna Góra

10

02.05.2018

Występ Chóru Kasztelanki z Gołańczy

DPS Srebrna Góra

11

22.05.2018

Majówka

DPS Gniezno

12

10.06.2018

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Polskie im. Ireny
Jarockiej

SP w Wapnie

13

21.06.2018

Urodziny mieszkańca

DPS Srebrna Góra

14

05.07.2018

IX Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu

DPS Srebrna Góra

15

24.08.2018

70-te urodziny mieszkanki

DPS Srebrna Góra

16

11.09.2018

Marsz im. św. Jana Pawła II
Nordic Walking

DPS Tonowo

17

17.09.2018

Wyjazd na Festyn Archeologiczny do Biskupina

Biskupin

18

18.09.2018

Wycieczka do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Gdańsk

19

20.09.2018

Wyjazd na Festyn Archeologiczny do Biskupina

Biskupin

20

17.10.2018

Dzień Seniora

DPS Srebrna Góra

21

17.10.2018

Występ dzieci ze Szkoły w Wapnie

DPS Srebrna Góra

22

26.10.2018

Wyjazd mieszkańców na groby bliskich

Gołańcz
Kamienica
Mieścisko

23

09.11.2018

Msza św. w intencji zmarłych mieszkańców, wymienianki

Kaplica DPS Srebrna
Góra

24

29.11.2018

Zabawa Andrzejkowa

DPS Srebrna Góra

25

18.12.2018

80-te urodziny mieszkańca

DPS Srebrna Góra

26

21.12.2018

Wigilia
uroczysta wieczerza mieszkańców i pracowników oraz
zaproszonych gości

DPS Srebrna Góra

27

31.12.2018

Spotkanie Sylwestrowe

DPS Srebrna Góra

W 2018 roku z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało łącznie 69 osób, w tym:

•

19 mieszkańców, którzy samodzielnie uczęszczali na zajęcia,

•

25 mieszkańców wymagało pomocy w postaci asekuracji lub dowiezienia
(poruszające się na wózkach inwalidzkich, o kulach, poruszające się przy
asekuracji),

•

25 mieszkańców korzystało z rehabilitacji przyłóżkowej, którzy ze względu na
swoje schorzenia nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych na sali
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rehabilitacyjnej lub muszą zostać odpowiednio przygotowani przed zajęciami
(chodzi o masaż kikutów niezbędny przed zaprotegowaniem).
Z zabiegów w zakresie fizykoterapii korzystało 16 osób (podstawą wykonania zabiegów
jest skierowanie lekarskie), dodatkowo zabiegi wykonywane są w profilaktyce przeciwbólowej
na życzenie mieszkańców (po uprzedniej konsultacji lekarskiej). Mieszkańcy chętnie
uczestniczą w rehabilitacji gdyż pomagają one w uzyskaniu sprawności co dodatnio wpływa na
sferę psychiczną oraz samoocenę. Mieszkańcy przebywając wspólnie na ćwiczeniach mają
okazję do integracji, nawiązywania wzajemnych relacji oraz poczucia przynależności do grupy.
Biorąc udział w grach i zabawach zespołowych mieszkańcy mogą ze sobą rywalizować co
pobudza ich do twórczego myślenia. Częstą metodą wykorzystywaną do prowadzenia zajęć
była metoda Weroniki Sherborne.

XII. 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 2019r., poz. 369).
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 2019r., poz.
511). Powyższe zadania realizowane są w naszym powiecie od 2000 roku przez Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.
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W roku 2018 Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu udzielił 733 porad
konsumenckich w formie osobistego kontaktu, telefonicznie oraz drogą elektroniczną.
W 2018r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu skierował oficjalne,
pisemne wystąpienia w 204 sprawach wniesionych przez konsumentów. Najwięcej wystąpień
dotyczyło reklamacji obuwia i odzieży (49), urządzeń gospodarstwa domowego i sprzętu
elektronicznego (37), sektora telekomunikacyjnego (29), oraz sektora energetycznego
i wodnego (22).
W ramach działań edukacyjnych Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Wągrowcu
corocznie organizuje etap powiatowy Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej im.
Elżbiety Połczyńskiej. W olimpiadzie biorą udział uczniowie ze szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu wągrowieckiego.
W minionym roku Rzecznik w maju oraz czerwcu przeprowadził w Zespole Szkół
nr 1 w Wągrowcu zajęcia dla dwóch klas technikum ekonomicznego i technikum żywienia
dotyczące reklamacji konsumenckich. Uczniowie dowiedzieli się jaka jest różnica między
rękojmią i gwarancją, w jakiej formie może zostać złożona reklamacja, uzyskali wiedzę na
temat terminów składania reklamacji i możliwych żądań. Zapoznali się również z zagadnieniem
gwarancji, dowiedzieli się kto jej udziela i na jaki okres oraz jakie są obowiązki gwaranta wobec
konsumenta.
Ponadto w 2018 r. rozstrzygnięty został konkurs dla organizacji pozarządowych
z zakresu upowszechniania wiedzy konsumenckiej. W ramach zadania Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci Oddział Miejski w Wągrowcu przeprowadziło konkurs plastyczny „Mały Konsument
2018”, na który Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przyznał dotację w wysokości 2.000 zł.
Konkursie udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Powiatu
Wągrowieckiego. Ich zadaniem było przygotowanie w dowolnej technice plastycznej pracy
dotyczącej praw konsumentów. Zgłaszanie prac w konkursie trwało od 23 kwietnia 2018r. do
28 maja 2018r. Nagrody zostały wręczone w dniu 12 czerwca 2018r. o godzinie 15:30 podczas
wystawy zorganizowanej w ramach zadania, a która odbyła się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wągrowcu.
W dniu 12.06.2018r. Rzecznik zorganizował spotkanie edukacyjno – informacyjne
związane z realizacją akcji „Wiem, co podpisuję”. Prelekcję na temat umów
telekomunikacyjnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa zaprezentowali pracownicy
Wydziału Spraw Konsumenckich Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Poznaniu
Pani Anna Karbowiak – Kociemba oraz Pan Jacek Bosacki. Zaproszeni specjaliści zapoznali
uczestników szkolenia z obowiązującymi przepisami, przedstawili schematy działania
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operatorów telekomunikacyjnych, poinformowali o krokach jakie konsumenci powinni podjąć
w momencie podpisania niekorzystnej dla siebie umowy o świadczenie usług. Zaprezentowany
został również film edukacyjny dotyczący zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa
zrealizowany przez UKE.
Zaznaczyć również należy, że współpraca z mediami jest jedną z form
rozpowszechniania przez rzecznika wiedzy konsumenckiej i kształtowania w tym zakresie
świadomości mieszkańców powiatu. Artykuły, które ukazały się w prasie lokalnej oraz na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, miały na celu ostrzeganie
konsumentów

przed

nieuczciwymi

praktykami

rynkowymi

stosowanymi

przez

przedsiębiorców (np. „Seniorze! Znaj swoje prawa przy zmianie sprzedawcy prądu lub gazu:
rzecznik

ostrzega”,

konsumentów

24.08.2018r.

Tygodnik

Wągrowiecki,

wagrowiec.naszemiasto.pl).

XIII. Administracja architektoniczno – budowlana, geodezja, kataster,
mienie powiatu
- Administracja architektoniczno - budowlana
Starosta Wągrowiecki jako organ administracji architektoniczno-budowlanej w 2018 r.:
- wydał 694 decyzje o pozwoleniu na budowę na terenie Powiatu Wągrowieckiego w tym
między innymi:
o pozwolenia na budowę budynków jednorodzinnych – 170 szt.,
o pozwolenia

na

budowę

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych

dwulokalowych – 23 szt.,
o pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 14 szt.
zawierających 336 mieszkań,
- przyjął i rozpatrzył 444 zgłoszenie dotyczące robót budowlanych i budowy obiektów
niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w tym 31 zgłoszeń z projektem
budowlanym ( zgłoszeń budowy sieci lub budynków jednorodzinnych),
- wydał 34 zaświadczenia o samodzielnościach lokali mieszkalnych,
- wydał 5 odstępstw od przepisów dotyczących warunków technicznych budowy
obiektów,
- wydał 673 egz. dzienników budowy,

101

- 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 12 projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla Gmin oraz zaopiniował 1 projekt planu zagospodarowania przestrzennego
dla Województwa.

- Geodezja
Zmiany wprowadzone w bazie ewidencji gruntów i budynków od 01.01.2018 do 31.12.2018

Rodzaj
Zmiany osobowe

Ilość zmian
9

Zmiany podmiotowe

111

Transakcja kupno-sprzedaż

27

Kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

164

Kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

388

Kupno-sprzedaż nieruchomości rolnej

95

Kupno-sprzedaż nieruchomości budynkowej

3

Kupno-sprzedaż nieruchomości lokalowej

321

Umowa darowizny

284

Dział spadku

70

Nabycie spadku

185

Podział majątku wspólnego

40

Zniesienie współwłasności

24

Przekazanie w trwały zarząd

3

Uwłaszczenie

1

Zmiana prawa wieczystego użytkowania na własność

1

Przekazanie w wieczyste użytkowanie

2

Przeniesienie prawa wieczystego w użytkowanie

7

Umowa zamiany

8

Umowa dożywocia

57

Nieodpłatne przekazanie nieruchomości

12

Zasiedzenie nieruchomości

7

Rozszerzenie wspólnoty majątkowej

18
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Wywłaszczenie

1

Usunięcie rozbieżności w danych podmiotowych

5

Przekazanie w użytkowanie

1

Umowa dzierżawy

83

Uzupełnienie danych PESEL

1

Zmiana nazwiska

28

Zmiana adresu

125

Inne zmiany osobowe

14

Usunięcie rozbieżności w danych osobowych

2

Zmiany gruntowe

21

Podziały nieruchomości

225

Podział terenów budowlanych

6

Podział terenów rolno-leśnych

7

Podział dla celów wywłaszczenia

3

Podział na mocy orzeczenia sądowego

2

Podział wynikający z postanowienia wodno-prawnego

1

Zmiana granicy działki

18

Zmiana punktu załamania granicy

67

Zmiany użytków i klas

11

Przeklasyfikowanie gruntów

9

Aktualizacja użytków

45

Modernizacja danych przedmiotowych

1

Zmiany adresowe

214

Rozgraniczenie gruntów

9

Scalanie gruntów

1

Inne zmiany gruntowe

77

Usunięcie rozbieżności danych o gruncie

13

Zmiany budynkowe

444

Zakładanie ewidencji budynków

2

Inwentaryzacja powykonawcza budynku

226

Modernizacja ewidencji budynków

41

Zmiany danych technicznych budynku

2

Zmiany danych technicznych lokali

4

Zmiany adresowe budynków

9

Usunięcie rozbieżności w danych o budynkach i lokalach

13

Inne zmiany budynkowe

236

Zmiany w księgach wieczystych

116

Założenie księgi wieczystej

32

Założenie KW nieruchomości gruntowej

414

Założenie KW nieruchomości budynkowej

3

Założenie KW nieruchomości lokalowej

2

103

Nowe wpisy i wykreślenie w KW

3

Nowe wpisy i wykreślenia w KW dotyczące oznaczeń nieruchomości

1204

Nowe wpisy i wykreślenia w dziale II KW

1025

Zamknięcie KW

10

Inne zmiany

382

SUMA

6995

Zestawienie sprzedaży w asortymentach od 1.01.2018r. do 31.12.2018r.
asortyment
założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych
(BDSOG)
mapa z projektem podziału nieruchomości
mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości
inna mapa do celów prawnych
rozgraniczenie nieruchomości
wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów
granicznych/ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
mapa do celów projektowych
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
tyczenie obiektów budowlanych
inny cel
wznowienie znaków granicznych
mapa do celów projektowych [ha]
inwentaryzacja przyłącza energetycznego
inwentaryzacja budynku i uzbrojenia
podział nieruchomości
udostępnienie danych i materiałów geodezyjnych
mapa z projektem podziału nieruchomości
przyłącze elektroenergetyczne nn 0.4 kV
przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15kV
sieć kanalizacji deszczowej
przyłącze wodociągowe
przyłącze gazowe ś/c
sieć gazowa ś/c
przyłącze gazowe n/c
przyłącze TV kablowej
przyłącze kanalizacji sanitarnej
napowietrzna linia elektroenergetyczna nn
sieć kanalizacji sanitarnej
sieć elektroenergetyczna nn i sn
sieć energetyczna SN-15kV
przyłącze kanalizacji deszczowej
przyłącze telekomunikacyjne
sieć wodociągowa
sieć energetyczna oświetleniowa

liczba
zamówień
5
16
67
99

wartość
sprzedaży
275.80
810.90
2621.10
4262.10

1

36.20

278
64
1
9
18
200

17127.40
5704.20
63.50
846.00
1511.40
12147.70

819
823
227
8
1
1
1
1
1
1843
2
82
4
7
155
3
6
1
2
45
3
6
2
10
7
8
9
13

51041.90
30175.70
8039.60
283.80
70.00
39.70
105.00
26.00
27.00
85457.40
22.50
8979.50
465.00
1785.00
19725.00
615.00
1110.00
105.00
210.00
7804.50
450.00
1782.00
405.00
1500.00
2056.50
1500.00
2652.00
3210.00
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sieć energetyczna kablowa nN 0,4kV
przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej
sieć kanalizacji deszczowej
przykanaliki kanalizacji deszczowej
przyłącze elektroenergetyczne kablowe SN 15kV
przyłącze światłowodowe
wypis z rejestru gruntów
wypis z rejestru budynków
wypis z rejestru lokali
wypis z kartoteki budynków
wypis z kartoteki lokali
wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych
wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej
przeglądanie aktów notarialnych
wykaz (skorowidz) działek ewidencyjnych
wykaz (skorowidz) podmiotów
wyrys z mapy ewidencyjnej
rejestr cen i wartości nieruchomości
informacje
uwierzytelnienie
przyłącze sieci cieplnej
uproszczony wypis z rejestru gruntów

13
1
5
1
2
10
951
10
7
174
116
35
664
15
107
107
16
61
40
1137
2
947

1950.00
252.00
1737.00
325.50
210.00
1485.00
87419.00
855.00
327.00
32707.00
26918.00
1960.00
131403.00
462.20
12901.00
12901.00
1760.00
8066.90
872.80
80495.00
210.00
43002.00

Zestawienie robót zakończonych wg asortymentów, rozpoczętych od 1.01.2018r. do
31.12.2018r.
NAZWA ZADANIA
aktualizacja bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
aktualizacja bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
aktualizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych
inna mapa do celów prawnych
inny cel
mapa do celów projektowych
mapa z projektem podziału nieruchomości
mapa z projektem podziału nieruchomości rolnej/leśnej
mapa z projektem scalania i podziału nieruchomości
modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
rozgraniczenie nieruchomości
tyczenie obiektów budowlanych
uwierzytelnienie
wznowienie znaków granicznych/wyznaczenie punktów granicznych/
ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych
założenie ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
SUMA

ILOŚĆ ROBÓT
87
1
56
711
3
2
753
184
46
1
11
14
149
160
111
3
2292

- Mienie powiatu
Powiat Wągrowiecki jest właścicielem mienia o wartości 346 683.987 zł. Jednym ze
składników mienia są grunty o powierzchni 493.7170 ha i wartości 80 819.494 zł. W ciągu roku
2018 powierzchnia gruntów zwiększyła się o 24.8919 ha, co było wynikiem skutecznych
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działań w zakresie porządkowania stanu prawnego i dokumentowania własności powiatu na
drogach powiatowych.
Na wartość mienia powiatu składa się również wartość budynków – 41 729.034 zł, budowli –
178 443.363 zł, środków trwałych – 31 495.821 zł, pozostałych środków trwałych – 13 193.088
zł oraz wartość zbiorów bibliotecznych – 1 003.187 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), 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. 2018 poz. 2204 ze
zmianami).
Gospodarowanie nieruchomościami obejmuje: ewidencjonowanie nieruchomości, zapewnienie
wyceny, sporządzanie planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
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 roku 2018 Powiat Wągrowiecki nabył do powiatowego zasobu nieruchomości,
nieruchomość położoną w Srebrnej Górze, zabudowaną zespołem pałacowo – parkowym,
w którym mieści się siedziba Domu Pomocy Społecznej. Cena nabycia rzeczonej
nieruchomości wyniosła 3 652.704,00 zł.
W ramach wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, w roku 2018 zrealizowano szereg spraw z zakresu: komunalizacji mienia Skarbu
Państwa, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz spraw związanych
z użytkowaniem wieczystym nieruchomości Skarbu Państwa, spraw dotyczących obrotu
nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu w tym związanych z najmem, dzierżawą,
użyczeniem, ustanowieniem służebności gruntowych oraz przesyłu, sprzedażą, zamianą
i darowizną. Ponadto: zaopiniowano 402 decyzje o warunkach zabudowy, pod względem
ochrony gruntów rolnych i leśnych, ograniczono w drodze decyzji sposób korzystania z 26
nieruchomości w trybie art. 124 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez
zezwolenie ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na zakładanie i przeprowadzanie
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na przedmiotowej nieruchomości przewodów i urządzeń służących do przesyłania energii
elektrycznej, celem realizacji 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. Wydano 20
zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu. Ponadto udzielono
trzech zezwoleń na realizację inwestycji drogowych pn. „Rozbudowa ul. Nad Nielbą
w Wągrowcu (droga powiatowa nr 1627P)”, „Przebudowa ulic: Jeżyka, Słowackiego,
Mickiewicza i Kasprowicza w Wągrowcu” oraz „Rozbudowa ul. Grzybowej w Wągrowcu
(droga powiatowa nr 1622P). W ślad rzecznymi zezwoleniami w roku 2018 podjęto 28
postępowań w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowań za zajęcie nieruchomości pod
drogi publiczne.

XIV. Bezpieczeństwo publiczne
Działalność Powiatowego Lekarza Weterynarii w 2018 roku
Inspekcja Weterynaryjna realizowała zadania z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt oraz
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia
publicznego.
W zakresie ochrony zdrowia zwierząt osiągnięto zadowalający stan bezpieczeństwa.
Na terenie Powiatu Wągrowieckiego w 2018 r. nie stwierdzono chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowi zwalczania.
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 – potwierdziły brak ich występowania na terenie Powiatu.
W wyniku badań na terenie Powiatu Wągrowiec stwierdzono następujące choroby zwierząt
podlegające obowiązkowi rejestracji: włośnica – 1 dzik odstrzelony na terenie Gminy Gołańcz
w pobliżu miejscowości Gręziny; warroza pszczół – 119 pasiek, 4564 pni w 81
miejscowościach oraz choroby odzwierzęce i odzwierzęce czynniki chorobotwórcze:
bąblowica u 66 świń w 2 gospodarstwach, Salmonella Infantis w 2 stadach brojlerów kurzych
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– 1 stadzie 26000 szt. i 1 stadzie 1600 szt., Listeria monocytogenes w kiełbasie polskiej –
3 podmioty, w ogonówce parzonej – 1 podmiot, metce surowej – 2 podmioty.
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 37 gospodarstwach
hodujących trzodę chlewną. Najczęściej stwierdzano następujące nieprawidłowości:


brak terminowości zgłoszenia do ARiMR zdarzeń dotyczących świń, których dotyczy
obowiązek znakowania – 14 gospodarstw;



nie prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren
gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane
świnie – 12 gospodarstw;



brak zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie przed dostępem
zwierząt wolno żyjących oraz domowych – 19 gospodarstw;



brak mycia i odkażania rąk oraz oczyszczania i odkażania obuwia przed rozpoczęciem
obsługi świń – 21 gospodarstw;



brak wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są
utrzymywane świnie i wyjściami z tych pomieszczeń – 18 gospodarstw.

Wysłano do badania próby od 35 padłych i z wypadków komunikacyjnych dzików oraz 1 dzika
odstrzelonego – uzyskano ujemne wyniki badania.
Oprócz działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych do zadań Inspekcji
Weterynaryjnej należy sprawowanie nadzoru nad: obrotem zwierzętami, skupami zwierząt,
przewozem zwierząt, zakładami drobiu, zwierzętami akwakultury, schroniskami dla zwierząt,
zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością materiału biologicznego i jaj
wylęgowych drobiu, co zostało zrealizowane.
Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła 60 kontroli identyfikacji
i rejestracji zwierząt – w 58 siedzibach bydła i 2 siedzibach owiec i kóz. Wykonano również
kontrole wymogów wzajemnej zgodności. Skontrolowano 67 gospodarstw w obszarze A, 21
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gospodarstw w obszarze B, 31 gospodarstw w obszarze C. Stwierdzono następujące
nieprawidłowości:


w 31 gospodarstwach nieterminowe zgłaszanie zdarzeń lub brak zgłoszeń zdarzeń do
ARiMR,



w 8 gospodarstwach nieprawidłowo prowadzona księga rejestracji zwierząt,



w 1 gospodarstwie brak 2 kolczyków u zwierząt,



w 11 gospodarstwach brak 1 kolczyka u zwierząt,



w 2 gospodarstwach brak odpowiednich paszportów dla bydła,



w 2 gospodarstwach błędnie podana płeć w paszporcie bydła,



w 1 gospodarstwie brak spisu stada zwierząt.

Prowadzono

również

kontrole

przestrzegania

przepisów

o

ochronie

zwierząt

w gospodarstwach: 14 utrzymujących konie, 70 bydło, 103 świnie, 1 owce, 3 kozy, 3 zwierzęta
futerkowe, 18 drób, a także w rzeźniach i transporcie.
W gospodarstwach uchybienia dotyczyły głównie: brudnych pomieszczeń, sprzętu, braku
oznakowania pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta, braku prowadzenia
rejestrów, w tym brak ewidencji leczenia zwierząt, niewłaściwego nadzoru personelu
i właścicielskiego.
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 102 szt. bydła i 8288 świń. Jako
niezdatne do spożycia oceniono 8 szt. świń i 1 szt. bydła. Przeprowadzono kontrole
w 3 zakładach zatwierdzonych (1 rzeźnia bydła i świń zawiesiła działalność od września
2015 r.):


1 rzeźni bydła i świń z rozbiorem i przetwórstwem,



1 zakładzie rozbioru z przetwórstwem,



1 zakładzie pakowania jaj,



20 zakładach zarejestrowanych, 48 zakładach prowadzących sprzedaż bezpośrednią
i 68 gospodarstwach produkcji mleka.

W podmiotach tych przeprowadzono łącznie 668 kontroli, w tym 462 środków transportu.
Inspekcja Weterynaryjna zrealizowała plan badań kontrolnych w kierunku pozostałości
chemicznych i biologicznych, skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt żywych,
produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w paszach, w wodzie przeznaczonej do
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pojenia zwierząt. Zbadano 139 prób środków spożywczych, 61 prób pasz. Otrzymano
3 negatywne wyniki badania pasz:


obecność kokcydiostatyków w paszy niedocelowej,



salmonella w śrucie sojowej,



błąd etykietowania.

Ponadto Inspekcja Weterynaryjna zbadała urzędowo: 220 próbek z 42 partii żywności
pobranych w rzeźniach, zakładach przetwórstwa, na gospodarstwach, 2 próbki mleka
surowego. Otrzymano wyniki niezgodne w 10 partiach wędlin: w 4 próbkach E. coli oraz 32
próbkach Listeria monocytogenes. Zbadano urzędowo 1 próbę pasz – otrzymano zgodny wynik
badania.
Inspekcja Weterynaryjna sprawowała nadzór nad paszami i ubocznymi produktami
zwierzęcymi. Skontrolowano 2 wytwórnie pasz, 3 podmioty produkujące materiały paszowe,
1 podmiot zajmujący się usługowym mieszaniem pasz, 9 hurtowych punktów obrotu
materiałami paszowymi, 1 wytwórnię zanęt i przynęt, 2 podmioty zajmujące się transportem
pasz, 2 magazyny materiałów paszowych, 1 hurtowy punkt obrotu dodatkami paszowymi,
21 punktów obrotu detalicznego, 16 gospodarstw pod kątem żywienia zwierząt, 1 zakład
techniczny, 1 zakład przetwórczy kategorii III, 1 fermę zwierząt futerkowych, 2 transporty
produktów pochodnych. Łącznie u podmiotów tych przeprowadzono 99 kontroli. Nie
stwierdzono istotnych naruszeń.
Nałożono na właścicieli zwierząt 20 mandatów karnych na łączną sumę 1600 zł:


8 mandatów za brak szczepienia psów przeciwko wściekliźnie,



12 mandatów za naruszenie przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji
zwierząt.

Wymierzono 6 kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnej 5 podmiotom w kwocie 4000
zł za spowodowanie zagrożenia dla zdrowia publicznego – złe wyniki badań
mikrobiologicznych wędlin.
Złożono 2 zawiadomienia do organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
polegającego na:


naruszeniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt dotyczących nieprawidłowości
w transporcie i warunkach przetrzymywania żywych ryb sprzedawanych na targowisku
miejskim w Wągrowcu;



naruszeniu przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt dotyczących spowodowania zagrożenia epizootycznego przez
wyrzucenie 2 padłych sztuk bydła do lasu.
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Reasumując należy uznać, że stan bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego w Powiecie
Wągrowiec w 2018 r. był zadowalający, nie stwierdzono istotnych uchybień, zadania
przewidziane do wykonania zostały zrealizowane.
- Stan bezpieczeństwa Powiatu Wągrowieckiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za
2018 rok

W roku 2018 ogółem zanotowano 1128 interwencji tj. 239 pożarów, co stanowiło 21,19%
ogółu interwencji, 832 miejscowych zagrożeń – 73,76% i 57 alarmów fałszywych – 5,05%.
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost interwencji o 189 (z 939 do 1128)
Porównanie ilości zdarzeń w latach 2017- 2018
1200
1000
800
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0

1128
939
732 832

163 239
44
Pożary

MZ

57

AF

ilość zdarzeń 2017

Razem
ilość zdarzeń 2018

Udział ilości interwencji w zależności od
rodzaju zdarzenia w 2018 r.

Miejsc. Zagr.
73,76%

Pożary
21,19%
Alarmy
Fałszywe
5,05%

Biorąc pod uwagę parametr określający wielkość pożarów, sytuacja pożarowa w 2018 r.
przedstawiała się następująco:
Ilość

% ogółu

mały

216

90,38

średni

18

7,53

duży

5

2,09

b. duży

0

0,00
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Ilość pożarów wg wielkości w 2018 r.
mały
90,38%

b. duży
0,00%
duży
2,09%

średni
7,53%

Parametr określający wielkość pożaru świadczy o skuteczności podejmowanych działań
przez jednostki ochrony przeciwpożarowej – im mniejszy pożar tym działania sprawniejsze.
Biorąc pod uwagę najważniejsze grupy obiektów należy stwierdzić, że najwięcej pożarów
w 2018 roku wystąpiło w obiektach mieszkalnych oraz uprawach rolnych – stanowią łącznie
56,90% ogółu pożarów.
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).
Niepokojącym zjawiskiem jest utrzymująca się duża ilość pożarów w obiektach
mieszkalnych - w 2018 roku odnotowano 74 pożary w tej grupie obiektów, co stanowiło wzrost
o 19,35% (12 pożarów więcej) w stosunku do roku 2017. Głównymi przyczynami tych pożarów
jest niewłaściwa eksploatacja instalacji użytkowych tj. elektrycznej oraz przewodów
dymowych (brak przeglądów okresowych oraz czyszczenia przewodów kominowych).
Znaczącą część pożarów stanowią inne obiekty niezaliczone do podstawowych grup
obiektów. Odsetek tych pożarów wynosi 30,13% co stanowi wzrost w stosunku do
poprzedniego okresu o 3,75%. Na wzrost ilości zdarzeń w tej grupie wpływ miała panująca
aura – brak opadów atmosferycznych. W grupie tej zdecydowaną większość pożarów stanowią:
trawy na poboczach dróg, rowach oraz nieużytki.
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Ilość pożarów wg kodu obiektu w 2018 r.
Uprawy
25,94%

Inne
30,13%

Lasy
4,60%

Środki transportu
5,02%
Obiekty
produkcyjne i
mag.
1,26%

Obiektu użyt.
publicznej
2,09%

Obiekty
mieszkalne
30,96%

Ilość pożarów wg kodu obiektu w latach 2017 -2018
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Zanotowane w roku 2018 miejscowe zagrożenia pod względem wielkości zakwalifikowane
zostały w następujący sposób:
Miejscowe zagrożenia w zależności od wielkości
lokalne
91,71%

małe
7,57%

gigantyczne duże
0,00%
0,00%

średnie
0,72%
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Najwięcej miejscowych zagrożeń odnotowujemy w miesiącach letnich. Takie zjawisko
spowodowane jest występowaniem gwałtownych zjawisk meteorologicznych (burze, ulewy,
wichury), nietypowym zachowaniem zwierząt – gniazda os i szerszeni oraz wzrastającą liczbą
poruszających się środków transportu oraz liczbą osób odwiedzających powiat.
W 2018 r. największy odsetek, spośród wszystkich akcji ratowniczych, odnotowano
w granicach administracyjnych miasta Wągrowca - 31,29%, gm. wiejskiej Wągrowiec –
20,74% oraz miasta i gminy Skoki – 20,04% co łącznie stanowiło ponad 72% (72,07%) ogółu
interwencji. W tym miejscu należy zauważyć, że największy spadek interwencji odnotowano na
terenie gminy Damasławek oraz Wapno bo w każdej z nich o ponad 30% (odpowiednio 30,70%
i 30,91%) natomiast największy przyrost interwencji w gminie wiejskiej Wągrowiec – 53,95%
oraz na terenie miasta i gminy Skoki – 46,76%. Główną przyczyną tak dużego wzrostu
interwencji było występowanie zdarzeń związanych z owadami błonkoskrzydłymi (osy
i szerszenie).
Umieszczone poniżej wykresy obrazują rozkład zdarzeń na terenie poszczególnych gmin
powiatu wągrowieckiego. Pierwszy wykres pokazuje łączną ilość zdarzeń, drugi - ilość
pożarów, a trzeci MZ.

Procentowa ilość zdarzeń na poszczególnych gminach
Wągrowiec
20,74%
Wapno
3,37%

m. Wągrowiec
31,29%

Skoki
20,04%

Mieścisko
7,89%

Gołańcz
9,66%

Damasławek
7,00%
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Procentowa ilość pożarów na poszczególnych gminach
Damasławek
5,44%

m. Wągrowiec
21,76%

Gołańcz
14,23%
Mieścisko
8,79%

Wągrowiec
23,85%
Skoki
20,08%

Wapno
5,86%

Procentowa ilość miejscowych zagrożen w gminach
Damasławek
7,93%

m. Wągrowiec
32,09%

Gołańcz
8,65%

Mieścisko
8,05%

Wągrowiec
19,95%

Skoki
20,67%

Wapno
2,64%

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 roku 2018.
Pożary
Gmina

Miejscowe
zagrożenia

Razem pożary
i MZ

Ogółem
2018 r.

na 1000
w 2018 r

Ogółem
2018 r.

na 1000
w 2018r.

Ogółem
2018 r.

na 1000
w 2018 r

Damasławek

13

2,4

66

12,1

79

14,5

Gołańcz

34

4,1

72

8,6

106

12,7

Mieścisko

21

3,5

67

11,2

88

14,6

Skoki

48

5,0

172

18,0

220

23,2

Wapno

14

4,7

22

7,3

36

11,9

m. Wągrowiec

52

2,0

267

10,4

319

12,5

Wągrowiec

57

4,7

166

13,6

223

18,3

Dla powiatu

239

3,4

832

11,8

1071

15,3
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W roku 2018 w pożarach zginęła 1 osoba a 8 osób zostało rannych, natomiast
w miejscowych zagrożeniach zginęły 4 osoby i 149 osób zostało rannych.
Działalność kontrolno–rozpoznawcza
W roku 2018 przeprowadzono 170 kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
w 182 obiektach, podczas których stwierdzono 202 nieprawidłowości. W celu wykonania
obowiązku ich usunięcia wydano 41 decyzji administracyjnych.
W ramach wyżej wymienionych kontroli dokonano 20 odbiorów technicznych nowo
powstałych lub przebudowywanych obiektów budowlanych zajmując stosowne stanowiska.
Ponadto wykonanych zostało 29 lustracji w obiektach związanych m.in. z wypoczynkiem
dzieci i młodzieży czy przeprowadzaniem imprez masowych.
Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów
obiekty
zamieszkania
zbiorowego
7,1%
obiekty
produkcyjne i
magazynowe
19,4%
lasy
2,9%

obiekty
użyteczności
publicznej
60,0%

gospodarstwa
rolne
0,6%
budynki
mieszkalne
wielorodzinne
10,0%

Na 182 skontrolowane obiekty stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości z zakresu:
Rodzaj nieprawidłowości
Nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych kwalifikujące obiekt do
zagrażających życiu ludzi
Inne nieprawidłowości na drogach ewakuacyjnych
Nieprawidłowości z zakresu gaśnic (np. niedostateczna ilość, brak przeglądu,
niewłaściwe rozmieszenie, brak oznakowania itp.)
Nieprawidłowości dotyczące instalacji przeciwpożarowych
Nieprawidłowości dotyczące instalacji użytkowych (np. instalacja
elektryczna, odgromowa kominowa itp.)
Nieprawidłowości w zakresie dróg pożarowych do obiektów

Ilość obiektów
8
14
13
12
22
3
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Nieprawidłowości związane z zaopatrzeniem wodnym
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego (brak wymaganej instrukcji, brak
aktualizacji lub instrukcja znajdowała się w miejscu niedostępnym)
Nieprawidłowe oznakowanie obiektu znakami bezpieczeństwa
Niezaznajomienie pracowników z przepisami ochrony p.poż.
Nieprawidłowości z zakresu systemów sygnalizacji pożaru

7
25
5
4
3

Stan sanitarny i sytuacja epidemiologiczna w Powiecie Wągrowieckim w 2018r.
1. Wstęp
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 30.06.2018 r. liczył
70130 mieszkańców. Gęstość zaludnienie wynosiła 67,38 osoby/ km2 i była niższa od średniej
krajowej.
Zgodnie z jednolitym wykazem obiektów na koniec 2018 r. Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna rejestrowała 1246 obiekty podlegające kontroli oraz 904 podmiotów
działających w zakresie produkcji pierwotnej i/lub sprzedaży bezpośredniej. W roku
sprawozdawczym wykonano 1660 kontroli planowanych, rekontroli oraz kontroli doraźnych.
Celem poprawy stanu sanitarno-higienicznego wydano 164 decyzje administracyjne. Nałożono
22 mandaty karne na łączną kwotę 3250 zł. Pobrano 477 prób do badań laboratoryjnych.
2. Sytuacja kadrowa
W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wągrowcu zatrudnionych było na koniec
2018 r. 24 pracowników realizując 22,33 etaty z czego 18 to etaty merytoryczne realizujące
zagadnienia kontrolne, 4,33 to etaty administracyjne, techniczne i obsługi.
W działalności merytorycznej zatrudniano 13 osób z wykształceniem magisterskim,
2 z wykształceniem inżynierskim, 2 w wykształceniem licencjackim i 2 z wykształceniem
średnim.
3. Higiena Komunalna
3.1. Ocena zaopatrzenia ludności w wodę. Urządzenia do zaopatrywania w wodę, ocena jakości
wody do spożycia przez ludzi.
3.1.1. Urządzenia na terenie miast - wydajność 100-1000 m3/dobę.
A. Wodociąg publiczny Wągrowiec
końcowa ocena roczna wodociągu – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarnotechniczny zachowany.
B. Wodociąg publiczny Gołańcz
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końcowa ocena roczna – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny
wodociągu zachowany.
C. Wodociąg publiczny Skoki
końcowa ocena roczna – wodociąg produkuje wodę dobrą, stan sanitarno- techniczny
wodociągu zachowany.
3.1.2. Urządzenia w terenie wiejskim wszystkie o wydajności 100 - 1000 m3/dobę - 24
wodociągi w miejscowościach: Kaliszany, Kobylec, Pawłowo Żońskie, Ochodza, Żelice,
Rudnicze, Łekno, Lęgniszewo, Grabowo, Morakowo, Wapno, Damasławek, Międzylesie,
Niemczyn, Mieścisko, Popowo Kościelne, Kozielsko, Jabłkowo, Mokronosy, Gołaszewo,
Roszkowo, Łukowo, Pawłowo Skockie, Żabiczyn.
We wszystkich wodociągach woda odpowiadała normatywom ustawowym, a stan sanitarno –
higieniczny urządzeń nie budził zastrzeżeń.
3.2. Ocena jakości wody w kąpieliskach otwartych i obiektach krytych:
W roku sprawozdawczym zgłoszono 4 kąpieliska zgodnie z opiniowanymi projektami uchwał
rad gmin. Wszystkie podmioty starające się o utworzenie kąpielisk posiadały pozwolenia
wodno-prawne, profile wody w kąpieliskach oraz pozostałe dane dotyczące planowanego
kąpieliska. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Kąpielisko miasto Wągrowiec,
Kąpielisko Kozielsko gmina Damasławek, Kąpielisko Kobylec gmina Wągrowiec, Kąpielisko
Kamienica gm. Wągrowiec.
Dokonując oceny kąpielisk pobrano do badań łącznie 20 prób w ramach nadzoru sanitarnego
4 próbki, w ramach kontroli wewnętrznej 16 próbek.
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Pływalnie kryte – 2 obiekty
1. Aquapark Wągrowiec: obiekt o charakterze parku wodnego Stan sanitarno – higieniczny
pomieszczeń i jakość wody nie budziły zastrzeżeń.
2. Basen kąpielowy ORW Wielspin w Wągrowcu. Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń
i jakość wody nie budziły zastrzeżeń.
3.3. Nadzór sanitarny nad zakładami opieki zdrowotnej. Żaden ze skontrolowanych obiektów
nie budził zastrzeżeń pod względem sanitarnym.
3.4. Stan sanitarny obiektów użyteczności publicznej. Nie budził zastrzeżeń.
4. Higiena Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
4.1. Ogólna charakterystyka stanu sanitarnego obiektów żywnościowo-żywieniowych.
Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Wągrowcu sprawowała nadzór
nad 1542 obiektami żywnościowo-żywieniowymi (w tym 904 podmioty działające w zakresie
produkcji pierwotnej i/lub sprzedaży bezpośredniej), wytwórniami i miejscami obrotu
materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, zakładami produkcji,
konfekcjonowania i obrotu kosmetykami oraz środkami transportu. Skontrolowano 355
obiektów, co stanowi 56 % obiektów figurujących w ewidencji (nie dotyczy produkcji
pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej).
Przeprowadzono ogółem 510 kontroli sanitarnych w obiektach żywnościowożywieniowych, wytwórniach i miejscach obrotu materiałów i wyrobów przeznaczonych
do kontaktu z żywnością, zakładach produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami
oraz środkach transportu.
W roku sprawozdawczym wpisano do rejestru zakładów 17 producentów rolnych
prowadzących działalność w zakresie produkcji pierwotnej i sprzedaży bezpośredniej głównie
ziarna zbóż, rzepaku oraz ziemniaków i buraków cukrowych itp.
Podstawą bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności jest
wdrażanie i stosowanie zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej
(GMP) oraz wprowadzanie i utrzymanie systemu HACCP. W nadzorowanych obiektach
z każdym rokiem wzrasta odsetek zakładów z wdrożonymi zasadami HACCP.
W celu wyegzekwowania poprawy stanu sanitarno - technicznego oraz zapewnienia
bezpieczeństwa i właściwej jakości produkowanej lub wprowadzanej do obrotu żywności
wydano 10 decyzji administracyjnych nakładających obowiązek usunięcia uchybień
w sklepach – 3 decyzje, piekarniach – 1 decyzja, marketach – 4 decyzje, magazyny hurtowe 1 decyzja, zakłady żywienia zbiorowego otwarte - duża gastronomia – 1 decyzja. Wydano
1 upomnienie w postępowaniu administracyjnym.
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Za stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości natury sanitarno - porządkowej nałożono
22 mandatów karnych na kwotę 3250,- PLN.
W 1 przypadku w związku z możliwością popełnienie przestępstwa skierowano sprawę do
Prokuratury Rejonowej w Wągrowcu.
Ocenę stanu sanitarnego przeprowadzono w 287 obiektach, co stanowi 80,4 % obiektów
skontrolowanych. W wyniku przeprowadzonych ocen sanitarnych 6 obiektów uzyskało ocenę
niezgodną z wymaganiami, co stanowi 2,1 % obiektów ocenionych.
W roku sprawozdawczym pobrano 166 próbek do badań z czego zakwestionowano
2 próbki zaprawy cytrynowej oraz 2 próbki makaronu ugotowanego ze względu na niewłaściwe
cechy organoleptyczne. 2 próbki opatrzono uwagą odnośnie znakowania.
Oprócz tego pobrano 3 próbki materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością - nie
kwestionowano i 3 próby kosmetyków - nie kwestionowano.
5. Zapobiegawczy nadzór sanitarny:
Do głównych zadań zapobiegawczego nadzoru sanitarnego należało: opiniowanie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości
informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, wydawanie opinii co do
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia

na

środowisko,

wydawanie

opinii

przed

wydaniem

decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach, uczestniczenie w odbiorach końcowych obiektów,
uzgadnianie dokumentacji projektowej.
6. Higiena Pracy:
6.1. Nadzór bieżący nad zakładami pracy.
W roku 2018 objętych nadzorem było 297 zakładów pracy, w których zatrudniano 7729
pracowników. Przeprowadzono 158 kontroli w 114 zakładach.
W 15 nadzorowanych zakładach stwierdzono przekroczenia NDS/NDN. W zakładach tych 295
pracowników pracuje w przekroczeniach NDS/NDN czynników szkodliwych dla zdrowia,
w tym:
pyły – w 2 zakładach - narażonych 42 pracowników, czynniki fizyczne – hałas – w 13 zakładach
narażonych 211 pracowników, drgania mechaniczne o działaniu miejscowym – w 2 zakładach
11 pracowników, czynniki chemiczne – w roku sprawozdawczym nie stwierdzono.
6.2. Nadzór nad substancjami i mieszaninami chemicznymi, produktami biobójczymi
i prekursorami kat. 2 i 3.
6.3. Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi.
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6.4. Nadzór nad czynnikami biologicznymi.
6.5. Choroby zawodowe.
W roku 2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu otrzymał 1 zgłoszenie
o podejrzeniu choroby zawodowej, 3 orzeczenia lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej,
1 orzeczenie lekarskie o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.
Przeprowadzono 5 ocen narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem lub rozpoznaniem
choroby zawodowej.
PPIS w Wągrowcu w 2018r. wydał 3 decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej.
7. Ocena sytuacji epidemiologicznej.
Sytuację epidemiologiczną w zakresie zapadalności na choroby zakaźne w roku 2018
można uznać za zadawalającą i korzystną w porównaniu z rokiem 2017. Nastąpił spadek
zapadalności na: zatrucia pokarmowe wywołane pałeczkami Salmonella, wirusowe zakażenia
jelitowe wywołane przez rotawirusy, w tym u dzieci do lat 2, krztusiec, ospę wietrzną,
wirusowe zapalenie wątroby typu A i B oraz zapalenie opon mózgowych o nieokreślonej
etiologii.
Odnotowano natomiast wzrost zapadalności na takie choroby zakaźne jak: wirusowe
zapalenie wątroby typu C, biegunki i zapalenia żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie
zakaźnym pochodzeniu, w tym zakażenia u dzieci do lat 2, bakteryjne zakażenia jelitowe
(ogółem), w tym zakażenia Clostridium difficile, boreliozę, styczność i narażenie na
wściekliznę, po których podjęto szczepienia oraz choroby inwazyjne wywołane przez Neisseria
meningitidis i Streptococcus pneumoniae.
7.6. Szczepienia ochronne:
7.6.1. Szczepienia obowiązkowe:
W roku sprawozdawczym zaszczepiono 80,28 % dzieci i młodzieży zgodnie z programem
szczepień ochronnych jest to spadek w stosunku do roku 2017 o 2,15 % z 82,43 %.
W grupie dzieci nieszczepionych 81 przebywało długotrwale za granicą co stanowi spadek
o 26 w stosunku do 2017, a odroczono z powodu choroby 272 dzieci. W tym przeciwwskazania
stałe posiadało 7 dzieci, okresowe 10, reszta 255 to odroczenia z powodu krótkotrwałej
choroby.
W 2018 roku w stosunku do 71 osób podjęto postępowania administracyjne w związku
z nieszczepieniem dzieci na skutek tego 19 osób wykonało obowiązek szczepień ochronnych.
Wydano 4 tytuły wykonawcze, skierowano 4 wnioski do Wojewody Wielkopolskiego
o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia rodziców do wykonania szczepień ochronnych.
Na koniec roku 2018 pozostały 43 osoby nie zaszczepionych pomimo ciążącego obowiązku.
121

7.6.2. Szczepienia zalecane:
W roku sprawozdawczym wzrosła liczba osób, które poddały się szczepieniom zalecanym
z wyjątkiem szczepień p grypie i wynosiła odpowiednio:

LICZBA OSÓB PRZECIWKO CHOROBOM
p/kleszczowe zapalenie mózgu
p/meningokokom
p/rotawirusom
p/grypie
p/WZW A
p/ospa wietrzna
p/HPV indywidualnie
p/HPV w ramach programu profilaktyki

2017
36
105
254
1316
103
153
12
0

2018
112
119
279
2094
77
145
11
202

7.6.4. Niepożądane odczyny poszczepienne:
W roku sprawozdawczym stwierdzono 3 łagodne odczyny poszczepienne: po szczepieniu
Hexacima, Tetraxim, DTP (gorączka, reakcja alergiczna obrzęk ramienia).
8. Higiena Dzieci i Młodzieży
8.1. Nadzór nad placówkami nauczania i wychowania
Na koniec roku 2018 w ewidencji placówek obejmowanych nadzorem istniało 66
obiektów, w tym 26 przedszkoli, 1 klub dziecięcy, 3 żłobki, 22 szkoły podstawowe,
1 gimnazjum, 4 zespoły szkół, 1 rzemieślnicza szkoła branżowa I stopnia, 1 szkoła wyższa oraz
7 innych placówek oświatowo-wychowawczych. W skontrolowanych placówkach łącznie
przebywało 9476 dzieci i młodzieży. W ramach nadzoru nad tymi placówkami przeprowadzono
86 kontroli.
Wyniki przeprowadzonych w roku 2018 kontroli potwierdzają w większości
przypadków

poprawę

stanu

technicznego

i

sanitarnego

placówek

oświatowo

-

wychowawczych, a tym samym warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży.
Przeprowadzone kontrole wykazały, że dyrektorzy placówek prowadzą na bieżąco remonty,
naprawy, prace konserwatorskie oraz nabywają nowe, certyfikowane wyposażenie. Ponadto
Samorządy gminne sfinalizowały w roku sprawozdawczym inwestycje znacząco poprawiające
infrastrukturę placówek oświatowych.
8.2. Dożywianie dzieci i młodzieży w szkole:
W 2018 r. szkoły na terenie powiatu wągrowieckiego prowadziły dożywianie uczniów
w formie obiadów. Ciepłe posiłki (jedno lub dwudaniowe) wydawano w 22 placówkach.
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Ogółem z obiadów skorzystało 1254 dzieci i młodzieży. Z posiłków dofinansowanych
skorzystało 700 uczniów.
8.3. Ergonomia w szkole:
Ocenę dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii przeprowadzono w 16
przedszkolach i 16 szkołach podstawowych. Meble były prawidłowo zestawione, oznakowane,
rozmiary dla danego ucznia zostały wpisane w dziennikach lekcyjnych. Łącznie oceną objęto
1999 stanowisk. W celu weryfikacji prawidłowego zestawienia mebli i dostosowania ich do
wzrostu uczniów przeprowadzono pomiary 272 stanowisk.
8.4. Higieniczna ocena rozkładu zajęć lekcyjnych
Rozkłady zajęć lekcyjnych oceniono w 26 szkołach podstawowych, 1 gimnazjum i
w 3 ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych. W 5 szkołach podstawowych stwierdzono
nieprawidłowości, które dotyczyły zbyt dużej różnicy liczby godzin lekcyjnych pomiędzy
kolejnymi dniami tygodnia. Zalecono uwzględnienie potrzeby równomiernego obciążenia
uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia przy najbliższej zmianie planu zajęć.
8.5. Kontrola placówek wypoczynku dzieci i młodzieży:
W 2018 r. skontrolowano 63 turnusy wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym 51
turnusów wypoczynku letniego oraz 12 turnusów wypoczynku zimowego. Na objętych
kontrolą turnusach wypoczywało łącznie 2416 dzieci i młodzieży (w tym 1921 latem i 495
zimą). Wypoczynek ten organizowany był zarówno w miejscu zamieszkania, jaki i formach
wyjazdowych. W miejscu zamieszkania odbywał się w szkołach, świetlicach wiejskich
i obiektach sportowo-rekreacyjnych. Formy wyjazdowe wypoczynku organizowane były na
bazie obiektów stałych: szkół, ośrodków wczasowych, wypoczynkowych i sportowych.
W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono zaniedbań stanu sanitarno –
higienicznego w obiektach, w których wypoczywały dzieci. Stan sanitarny bloków
żywieniowych również nie budził zastrzeżeń.
8.6. Badania problemowe:
W październiku 2018 r. w 48 oddziałach 2 szkół podstawowych na terenie powiatu
wągrowieckiego w ramach badań ogólnokrajowych została przeprowadzona ocena obciążenia
uczniów ciężarem tornistrów. W celu dokonania tej oceny zważono 883 uczniów i ich tornistry.
U 27% uczniów ciężar tornistra nie przekraczał 10% masy ich ciała (mieścił się w normie
niskiej), u 43% ciężar tornistra mieścił się w przedziale pomiędzy ponad 10% do 15% masy ich
ciała (nie przekraczał normy wysokiej), a 30 % uczniów nosiło tornistry, których waga
przekracza 15% masy ich ciała (przekraczała proponowane normy). W klasach I-III 25% dzieci
miało tornistry w normie niskiej, 36% w normie wysokiej, a 39% powyżej normatywu.
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W klasach IV-tych wyniki były najgorsze 11% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 35%
w normie wysokiej, a 54% powyżej normatywu. W klasach V-tych 17% dzieci miało tornistry
w normie niskiej, 46% w normie wysokiej, a 37% powyżej normatywu. W klasach VI – VIII
42% dzieci miało tornistry w normie niskiej, 49% w normie wysokiej, a 9% powyżej
normatywu
(w tych rocznikach wyniki były najlepsze). Największe przekroczenie normy wystąpiło
u uczennicy IV klasy (waga tornistra stanowiła 27% masy ciała dziewczynki). Zastosowane
normatywy przyjęto za Centralnym Instytutem Ochrony Pracy.
9. Oświata Zdrowotna i Promocja Zdrowia
9.1. Programy krajowe
9.1.1. Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV:
a. Akcja informacyjno – edukacyjna „Bezpieczne Walentynki 2018”
b. Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia kontra HIV
c. Światowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS
d. Konkurs „Nie daj szansy AIDS”
e. Konkurs „Młodość kontra HIV”
f. Powiatowe obchody Światowego Dnia AIDS
9.1.2. Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce.
a. Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej pt. „Czyste powietrze wokół nas”.
b. Program antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”
c. Konkurs pt. „Palić, nie palić- oto jest pytanie”
d. Obchody Światowego Dnia bez Tytoniu
e. Szkolenie dla Młodzieżowych Liderów Zdrowia kontra tytoń
f. Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia
g. Antytytoniowe akcje profilaktyczne.
9.1.3. Program „Trzymaj Formę”.
9.1.4. Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”
9.2. Programy wojewódzkie
9.2.1. Program „Moje dziecko idzie do szkoły”
9.2.2. Program „Wybierz życie- pierwszy krok”
9.2.3. Projekt „Wiem - nie biorę. Jestem bezpieczny”
9.3. Inne przedsięwzięcia
9.3.1. Obchody „Światowego Dnia Zdrowia”
9.3.2. Program „Super wiewiórka przyjaciółka Oli i Kuby”
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9.3.3. „Mały kleszcz - duży problem?”
9.3.4. Akcja „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”
- Działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wągrowcu w zakresie porządku
i bezpieczeństwa w Powiecie Wągrowieckim za 2018 rok
Podsumowując rok 2018 jako elementy negatywne wskazać należy w szczególności
pogorszenie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Odnotowano wzrost liczby wypadków
drogowych, a co się z tym wiąże wzrosłą również liczba osób rannych. Co prawda
w wypadkach drogowych śmierć poniosły 2 osoby tj. o 5 osób mniej niż w roku 2017. Przyjąć
jednak należy, iż wiarygodnymi wskaźnikami, mówiącymi o stanie bezpieczeństwa w ruchu
drogowym na terenie powiatu wągrowieckiego jest porównanie liczby wypadków drogowych,
przy uwzględnieniu liczby osób zabitych i rannych. W tym stanie rzeczy należy nadal
kontynuować działania zmierzające przede wszystkim do większego zaangażowania
policjantów do kierowania wniosków o ukaranie do sądu w przypadku ujawnienia sprawcy
rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowych, z jednoczesnym zatrzymaniem prawo jazdy
i skierowaniem wniosku o orzeczenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.
Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach powiatu wągrowieckiego stanowi jest bardzo
ważnym czynnikiem. Kierownictwo tutejszej jednostki dąży do jak efektywniejszej organizacji
służby nie tylko policjantów Wydziału Ruchu Drogowego, ale także funkcjonariuszy
wszystkich komórek organizacyjnej. Właściwa diagnoza problemu powinna przyczynić się do
zmniejszenia ilości wypadków drogowych, a przede wszystkim zminimalizowania osób
zabitych na drogach w powiecie wągrowieckim
Brak realizacji założonego miernika „Wartość mienia zabezpieczonego u podejrzanych
w postępowaniach prowadzonych przez Policję” Założona wartość dla Komendy powiatowej
Policji w Wągrowcu to 513 097 zł. Miernik nie został osiągnięty. Uzyskano o 229 123 zł mniej
niż zakładano. Uzyskanie satysfakcjonującej wartości stanowi jeden z priorytetów Komendanta
Powiatowego Policji w Wągrowcu. Czynności mające na celu realizację tego miernika są pod
szczególnym nadzorem kierownictwa KPP w Wągrowcu.
Nie zdołano wykonać również miernika „Liczba bezwzględna policjantów służby
prewencyjnej (bez RD) skierowanych do służby patrolowej i obchodowej danej jednostki
organizacyjnej Policji” W 2018 r. ten miernik kształtował się na poziomie 8327. Wykonano
jednak o 970 służby mniej. Głównie na taki stan rzeczy złożyły się problemy dotyczące braków
kadrowych i absencji chorobowej.
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Nie wypracowano Miernika nr 8 Komendanta Głównego Policji tj. wartość mienia
odzyskanego. W tutejszej jednostce w 2018 r. zabezpieczono mienie odzyskane na łączną
kwotę 275 391 PLN. Jest to o 674 342 PLN mniej niż w roku 2017 r. Wartość oczekiwana
przyjęta dla KPP w Wągrowcu wynosiła 1 024 706 PLN.
W tym obszarze należy wzmóc nadzór bezpośrednich przełożonych funkcjonariuszy
prowadzących postępowania przygotowawcze oraz funkcjonariuszy wykonujących czynności
wykrywcze w celu możliwie jak największej ilości odzyskania utraconego mienia. Podobnie
należy wzmóc nadzór w obszarze związanym z poprawą dynamiki czynów stwierdzonych
związanych z przestępczości narkotykową.
Komenda Powiatowa Policji w Wągrowcu uzyskała dynamikę na poziomie 70,9%
Stwierdzono 39 przestępstw mniej niż w roku 2017 r. Należy wskazać, iż duży wpływ na
poprawę tego stanu, mają funkcjonariusze zajmujący się procesem wykrywczym. Stąd też
należy i w tym zakresie należy wzmóc nadzór bezpośrednich przełożonych.
Do negatywnych elementów zaliczyć również należy wszczęte postępowania oraz
przestępstwa stwierdzone w 4 kluczowych obszarach przestępczości gospodarczej łącznie tj.
Przestępstw dotyczących podatku od towarów i usług VAT, podatku akcyzowego, przestępstw
na szkodę interesów UE oraz przestępstw dotyczących zamówień publicznych. Te wartości
określa Miernik monitorowany MM3 Komendanta Głównego Policji. Tutejsza jednostka
w zakresie dynamiki wszczęć postępowań we wskazanych 4 kategoriach przestępstw osiągnęła
wskaźnik dynamiki na poziomie 66,7%, a więc o 33,3% mniej w stosunku do założonego progu.
Podobnie w obszarze dynamiki przestępstw stwierdzonych w czterech wyszczególnionych
powyżej kategoriach przestępstw, KPP w Wągrowcu również nie osiągnęła wymaganego
progu. Uzyskano wskaźnik dynamiki na poziomie 50%, a więc o 83,3% mniej niż zakładany
próg satysfakcji.
Do pozytywnych działań tutejszych funkcjonariuszy należy zaliczyć uzyskanie
oczekiwanego wyniku dotyczącego skuteczności poszukiwań. Wynik ten wyniósł 0,85 i jest
niższy od średniej województwa wielkopolskiego, co w tym przypadku jest wartością
pożądaną. W zakresie wskaźnika skuteczności odzyskania mienia stwierdzono wartość 54,5.
Wskaźnik ten jest wyższy od uzyskanej średniej wojewódzkiej w tym obszarze, który wynosi
29,6. Uzyskanie więc takiej wartości wskaźnika można zatem zaliczyć jako pozytywny element
obrazujący pracę służby kryminalnej.
Również do pozytywnych aspektów można zaliczyć ilość zabezpieczonych narkotyków
w trakcie realizacji czynności związanych z naruszeniem ustawy o narkomanii. Komenda
Powiatowa Policji w Wągrowcu w 2018 r. zabezpieczyła 6454,10 g. Jest to większa ilość
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w porównaniu do 2017 r., gdyż w roku poprzedzającym zabezpieczono o 2086,40 g. mniej
narkotyków.
Pracę Zespołu dochodzeniowo – śledczego w pewnym zakresie obrazuje uzyskanie
zadowalającego wyniku w zakresie procentowego udziału postępowań umorzonych z powodu
brak cech przestępstwa do ogółu wszystkich wszczętych postępowań przygotowawczych.
W 2018 r. wskaźnik ten wyniósł 23,8% i był niższy niż średnia wojewódzka, co oznacza, że
funkcjonariusze umorzyli mniej postępowań w których podstawą umorzenia był brak cech
przestępstwa. Należy więc uznać to za pozytywny aspekt.
Podobnie jako pozytyw należy uznać osiągnięcie niskiego wskaźnika zaległości
postępowań przygotowawczych. Wskaźnik osiągnięty przez tutejszą jednostkę był niższy niż
wskaźnik obrazujący średnią wojewódzką. Należy zatem stwierdzić, że osiągając taki właśnie
wskaźnik policjanci zakończyli proporcjonalnie więcej postępowań przygotowawczych niż
część jednostek województwa wielkopolskiego. Taka niska wartość wskazuje, że
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu prowadzą postępowania
przygotowawcze bez przewlekłości. Uzyskanie wyższego wskaźnika wykrywalności
w porównaniu do 2017 r. w kategorii kradzież cudzej rzeczy należy także uznać jako
pozytywny element obrazujący czynności wykrywcze, przeprowadzane przez funkcjonariuszy
tutejszej jednostki.
Podobnie jak w latach ubiegłych tutejszą jednostkę cechuje wysoka ilość kierowanych
wniosków o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego jakim jest tymczasowe
aresztowanie. W 2018 roku wobec 36 osób Sąd Rejonowy w Wągrowcu zastosował taki środek.
Wiązało się to z koniecznością zebrania przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji
w Wągrowcu wystarczającej ilości materiału dowodowego, umożliwiającego wystąpienie
z wnioskami o zastosowanie takiego środka. Obrazuje to ogrom pracy związany
z koniecznością wykonania czynności procesowych jak i pozaprocesowych w określonym
przedziale czasowym. Wskazać należy, że przygotowanie materiału dowodowego
umożliwiającego

pozytywne

rozpatrzenie

wniosku

o

zastosowanie

tymczasowego

aresztowania, wymaga od funkcjonariuszy KPP w Wągrowcu bardzo dużego nakładu pracy.
Podsumowując należy stwierdzić, iż pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej
Policji w Wągrowcu w 2018 roku należy ocenić na dobrym poziomie z zastrzeżeniem, że
koniecznym jest jednak uzyskanie poprawy w pewnych obszarach, przy jednoczesnych
zachowaniu wypracowanego poziomu w pozostałych kategoriach.
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